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Dat boeren het nieuws halen is al lang n iet meer u i t zonder l i j k . De man in de s t raat is gewend 

geraakt aan een rege lmat ige po r t i e boerenwoede in z i jn och tendkran t of op het tv journaal . 

Steeds vaker echter w o r d t de boer zel f het doe lw i t van ontevredenheid van andere 

bevolk ingsgroepen. De schijnbaar onverzoenbare tegenstel l ingen inspireerden Samenleving en 

politiek e r toe het thema in een aantal ar t ike ls g rond ig ui t te sp i t ten . Ann ick C lauwaer t b i j t de 

spits af me t een k i jk je achter de schermen van het boerenbedr i j f . 

Steeds vaker zijn boeren voorpaginanieuws. 
Pas zijn de laatste emoties rond de meest recente 
varkenspestepidemie weggeëbd, of het blijkt dat 
meer dan 20% van het drinkwater in Vlaanderen 
meer pesticiden bevat dan goed is voor de ge
zondheid. Een beschuldigende vinger wordt naar 
de landbouw uitgestoken. Eind '93 hadden de 
boeren ook al slechte pers gehad. Consultatiever
gaderingen over de groene hoofdstructuur ont
aardden in plaatselijke oorlogjes waar boze boe
ren groene jongens naar het leven stonden. Na 
die hete herfst van '93 is het MAP-dossier nooit 
echt meer uit de actualiteit geweest. 

De boeren zelf trekken ook aan de alarmbel. 
'De sector gaat teloor', klinkt het, en 'we verdie
nen het zout op onze patatten niet meer'. Er gaan 
inderdaad arbeidsplaatsen verloren, en in verge
lijking met het algemene arbeidsinkomen gaat 
het landbouwersinkomen erop achteruit. De red
ding van de gezinslandbouw en het familiale 
landbouwbedrijf zijn dan ook het onderwerp ge
worden van een nieuwe kruistocht van de boe-
re norganisat ies. 

De controverse is scherp en de conflicten 

worden in zwart-wit uitgevochten. De problema
tiek lijkt duidelijk omlijnd. In werkelijkheid is ze 
Veel ingewikkelder dan de stereotypering laat 
vermoeden. De Vlaamse landbouw staat immers 
al lang niet meer op zichzelf. Wat Europese Unie 
en GATT vastleggen, bepaalt ook mee het leven 
van de Vlaamse boer. Bovendien is de landbouw 
hoe langer hoe meer het 'lijdend voorwerp' van 
wat er buiten de sector gebeurt: ze is nog slechts 
een schakel in het agro-industriële produktic-
systeem. En daar zijn. zoals elders, internatio
nalisering, globalisering, integratie en substitutie 
aan de orde. Internationale handelsverhoudingcn, 
de macht van multinationals en niet in het minst 
technologische ontwikkelingen hebben steeds 
meer invloed op de positie van de landbouw. 

Structurele veranderingen 

De wortels van de huidige problematiek lig
gen in een aantal structurele evoluties die de 
landbouw de laatste eeuw heeft doorgemaakt. 
De eerste industriële revolutie zette de agrarische 
maatschappij op haar kop en verlegde het zwaar
tepunt van de economie brutaal van de land-
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bouw naar de industrie. Na de tweede wereld
oorlog kwam de al ingezette verandering in een 
stroomversnelling onder impuls van het Europese 
gemeenschappelijke landbouwbeleid. 

Van alle veranderingen die de landbouw in 
hun greep hielden, zijn schaalvergroting en spe
cialisatie allicht de meest spectaculaire. De ge
middelde oppervlakte van het Belgische land
bouwbedrijf verdubbelde van 7,11 ha in 1965 tot 
16,64 ha in 1992. In de veeteelt was de schaal
vergroting zeer duidelijk: tussen '80 en '90 steeg 
het aantal varkens in Vlaanderen met 25% van 
4,75 miljoen tot 6,28 miljoen, terwijl het aantal 
bedrijven daalde van 31-744 tot 14.023. Een ana
loge evolutie is er voor de pluimvee- en (in min
dere mate) de runderteelt. 

Eén van de factoren die tot de schaalvergro
ting heeft bijgedragen is het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid van de EG. Vanaf de jaren '70 
werd investeringssteun verleend voor modernise
ring die samenging met schaalvergroting, specia
lisatie en het opdrijven van de produktie per hec
tare of per dier. Ook de in de jaren '60 ingevoer
de Europese prijs- en afzeigaranties stimuleerden 
een grootschaliger aanpak van de produktie. 

Een tweede structurele trend is de dalende 
grondgebondenheid. Waar de produktiefactor 
grond schaars is, is er een tendens naar inten
sieve en niet-grondgebonden vormen van land
bouw. In Vlaanderen ontwikkelden zich daarom 
veel intensievere vormen van melkveehouderij 
en tuinbouw dan in Wallonië. Ook de niet-
grondgebonden veehouderij (varkens en pluim
vee) heeft zich in Vlaanderen geconcentreerd. 
Terwijl de oppervlakte grasland weinig verander
de, kon de veestapel toch enorm toenemen dooi
de beschikbaarheid van goedkope veevoeders. 
Technische perfectionering van de stallen en van 
de procescontrole heeft het houden van varkens 
en pluimvee verder doen evolueren tot een semi-
industrieel produktieproces. 

De derde structurele evolutie is de produktivi-
teitsstijging. Terwijl het volume van de land-
bouwproduktie steeg, namen zowel het aantal 
arbeidskrachten als de beteelde oppervlakte sterk 
af. Ook deze evolutie werd in de hand gewerkt 
door de prijs- en afzetgaranties van de EG. De 
zekerheid de produktie te kunnen afzetten tegen 

een gegarandeerde (hoge) prijs was een stimu
lans voor de landbouwers om te investeren in 
produktiviteitsverhoging. 

Tussen 1900 en 1960 daalde het landbouwareaal van 3,5 miljoen 

ha tot 1.66 miljoen ha. In dezelfde periode liep het aantal arbeids

krachten tot de helft terug. In 1959 werkten nog 360.000 mensen 

of zo'n 9,5% van de actieve bevolking in de landbouw (i.p.v. 31% 

bij het begin van de eeuw). De arbeidsproduktiviteit steeg in deze 

periode jaarlijks met 1,8%. 

De afgelopen decennia bleef het aandeel van de landbouw in het 

Belgische BNP dalen. Het verminderde van 3,6% in 1973 tot 1,7% 

in 1992. De tewerkstelling daalde over dezelfde periode van 4% 

tot 2,3%. Beide evoluties zetten zich overigens door in alle lidsta

ten van de Europese Unie. Tussen 1965 en 1991 verdwenen meer 

dan zes op tien bedrijven en daalde de totale oppervlakte land

bouwgrond met 15%. 

Het totale produktievolume bleef nochtans aanzienlijk toenemen: 

het steeg met 22% in de periode van '77 tot '89. In dezelfde pe

riode stegen de arbeidsproduktiviteit en de oppervlakteproduktivi-

teit respectievelijk met 59% en 30%. 
wEÈËÊ 

In de praktijk werden de produktiviteitsstij-
gingen mogelijk gemaakt door een snelle invoe
ring van nieuwe, arbeidsbesparende technieken. 
In de eerste plaats werd een groot deel van de 
tot dan toe handmatig uitgevoerde arbeid geme
chaniseerd. De mechanisatie is trouwens één van 
de elementen die hebben bijgedragen tot de 
schaalvergroting: de minimumomvang van een 
bedrijf om optimaal van een bepaalde techniek te 
kunnen profiteren is steeds groter geworden. 
Daarnaast werden technieken ingevoerd die de 
opbrengst per dier of per hectare verhoogden: 
rasveredeling en een betere beheersing van de 
teelttechnieken zijn daar de meest bekende voor
beelden van. Kunstmest, samengestelde voeders 
en voederconversieverbeterende additieven opti
maliseerden de opbrengst per hectare en per 
dier; herbiciden, pesticiden en veterinaire ontwik
kelingen (hormonen, vaccins, antibiotica, ...) be
perkten de teeltrisico's. 

Rendabiliteit en inkomen 

Met de invoering van de nieuwe technieken 
ging kapitaal een steeds grotere rol spelen in de 
landbouwproduktie. Het kapitaal per bedrijf 
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steeg tussen '80 en '90 met maar liefst 30%. 
Bovendien is er een evolutie naar meer zelf te 
financieren kapitaal en minder gehuurd kapitaal 
(zoals gronden en gebouwen). Er worden steeds 
vaker leningen aangegaan voor de overname van 
gronden, maar ook om het bedrijf verder te mo
derniseren of uit te breiden. Die stijgende schul
denlast maakt de landbouwbedrijven steeds 
kwetsbaarder. Door de toenemende specialisatie 
wordt de rendabiliteit van de bedrijven immers 
sterk afhankelijk van conjunctuurevoluties, en . 
door de intensivering zijn de vaste productiekos
ten zwaar gaan doorwegen. Het is dus niet ver
wonderlijk dat het aandeel van de bedrijven met 
een laag inkomen en een hoge schuldenlast tij
dens de jaren '80 meer dan verdubbeld is. 

De enorme produkliviteitsstijging zou het fi
nanciële risico kunnen compenseren. Nochtans 
vertaalde die produktiviteitstoename zich niet in 
een analoge stijging van het arbeidsinkomen. De 
landbouw is immers afhankelijk geworden van 
afnemers (de voedingsindustrie en de distribu
tiesector) en leveranciers (van grondstoffen als 
zaaizaad en hulpmiddelen als herbiciden). Stuk 
voor stuk zijn dat sterk gestructureerde en groot
schalige sectoren die de onderhandelingspositie 
van de boer verzwakken. 

De laatste jaren houdt het landbouwinkomen geen gelijke tred 

meer met het algemeen arbeidsinkomen. Van '86 tot '89 nam het 

landbouwinkomen nog even snel toe; in '89 was het zelfs 11 % 

hoger dan het vergelijkbare arbeidsinkomen. Zowel het produk-

tievolume als de reële prijzen gingen in stijgende lijn. Sinds '89 

dalen de reële prijzen echter sterker dan de toename van het 

produktievolume kan compenseren. Het landbouwinkomen stijgt 

dus minder snel en daalde in '93 zelfs met 1.2 % ten opzichte van 

'92, tegenover een stijging van 4.1 % van het arbeidsinkomen. Ui

teraard gaat het hier over gemiddelden. Binnen de sector zijn grote 

verschillen mogelijk. Zo is er een positieve evolutie voor de akker

bouw en de tuinbouw, maar staat de veeteelt onder druk (de prijs 

voor varkens bv. ging er in '92 met 28% óp achteruit). 

Vanuit het standpunt van de voedselvoorzie
ning kan de naoorlogse landbouwgeschiedenis in 
Vlaanderen een succesverhaal genoemd worden. 
Het objectief dat de landbouw de voedselbehoef-
ten van de hele bevolking moest kunnen dek-
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ken, is op een schitterende manier gerealiseerd. 
De medaille heeft echter ook een andere, minder 
rooskleurige kant: de hoge prijs die voor die 
verwezenlijking moet worden betaald, zowel in 
termen van afhankelijkheid als in termen van 
milieukosten. 

Afhankelijkheid 

Het schuldenlastverhaal van hierboven gaf het 
al duidelijk aan: de landbouwers hebben hun 
sector niet meer 'in eigen beheer'. Beetje bij 
beetje is de landbouw verweven geraakt met an
dere sectoren van de economie. Stroomopwaarts 
van de landbouw ontstond in de voorbije decen
nia een hele toeleverende nijverheid. De nieuwe 
technieken in de landbouw konden immers 
slechts toegepast worden door het gebruik van 
meer en/of andere inputs (veevoer, kunstmest, 
pesticiden, energie, kapitaal). Die inputs zijn voor 
het merendeel afkomstig van buiten de land
bouw. Het verbruik ervan is de laatste 40 jaar 
dramatisch gestegen: het verbruik (in Nederland) 
van bijvoorbeeld krachtvoer met 900%, dat van 
kunstmest met 'slechts' 90%. Stroomafwaarts van 
de landbouw is de afstand tot de eindverbruiker, 
de consument, toegenomen. Landbouwproduk-
ten zijn steeds meer grondstoffen geworden voor 
de voedingsindustrie. 

Zo werd de landbouw een steeds kleinere 
schakel in een agro-industriële keten. Haar on
derhandelingspositie in die keten werd nog 
ondergraven door de steeds krappere leefbaar-
heidsmarge van de bedrijven en door het ge
meenschappelijk landbouwbeleid gestimuleerde 
overproduktie. En alsof dat nog niet genoeg was, 
ontsnapt de landbouw niet aan de wetmatighe
den van de economische ontwikkelingen wereld
wijd. Ze is de speelbal van een globale economi
sche context, waarin ze zelf steeds minder in de 
pap te brokken heeft. Of zoals een boer het uit
drukte: "De boerenstiel is geëvolueerd naar een 
industrieel proces waar het enige verschil nog is 
dat wij levend materiaal nodig hebben om een 
produkt te maken". 

Milieu 

Ook in Vlaanderen is de landbouw één van 
de belangrijkste vervuilers van bodem, water en 
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lucht geworden. Het 'mestdossier' is de meest 
actuele, en wellicht meest spraakmakende illu
stratie daarvan. Maar er zijn er nog tal van ande
re. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de 
milieu-effecten van de landbouw verwijs ik naar 
het rapport Leren om te keren. 

Nergens is de verweving van landbouw en andere sectoren zo 

uitgesproken en is de rol van de boer zo beperkt, als bij het sys

teem van de geïntegreerde varkenshouderij. Bij deze contractteelt-

met-prijsgarantie leveren grote veevoederbedrijven, de integrato-

ren, niet alleen de basisvoeders, maar ook het kweekmateriaal (de 

biggen) en ze financieren vaak ook de stallen. Eens de dieren vet

gemest, neemt de integrator die terug af. De boer zelf is enkel nog 

zelfstandig in naam. Naargelang van de bron zou 70 tot 80 % van 

de varkenskweek in Vlaanderen op die wijze gestructureerd zijn. 

De sector zelf zag er geen graten in, zolang 
de milieu-effecten konden afgeschoven worden 
op de gemeenschap en de produktiefactor 'mi
lieu' niet in de kosten doorgerekend hoefde te 
worden. Dat is voorgoed voorbij, want dankzij 
het toenemende milieubewustzijn krijgt het mi
lieubeleid steeds meer armslag, ook in de land
bouw. De condities waaronder geproduceerd 
mag worden, worden steeds duidelijker omschre
ven: milieukwaliteitsnormen worden vastgesteld; 
heffingen worden ingevoerd; het vergunningen
beleid wordt aangepast. 

De landbouwsector reageert enigszins ver
dwaasd op de nieuwe situatie. Door de conser
vatievere ingesteldheid is de bereidheid van de 
sector om de ernst, de omvang en de gevolgen 
van bepaalde milieuproblemen te aanvaarden, 
beduidend kleiner dan in andere sectoren. An
derzijds moet toegeven worden dat tot voor kort 
de beleidssignalen het milieubesef in de land
bouw bepaald niet stimuleerden. Het gemeen
schappelijk landbouwbeleid van de EG was ge
stoeld op produktie- en produktiviteitsverhoging 
en promootte intensivering en schaalvergroting. 
Tot in '92 in de begeleidende maatregelen een 
regeling werd ingevoerd voor steun aan niet-in-
tensieve milieuvriendelijke landbouw, kwam het 
woord 'milieu' niet in de Europese opties voor. 
Ook in het Belgische landbouwbeleid zijn de 
steunmaatregelen voor milieuinvesteringen van 

recente datum. 
Omdat de milieugebruiksruimte beperkt is, 

zal de landbouw meer en meer in concurrentie 
komen met andere sectoren in de samenleving. 
Door het recente milieubeleid worden de andere 
sectoren immers met de neus op het landbouw-
milieudossier gedrukt. In de AWP-II's (de Alge
mene Waterzuiveringsprogramma's, door VMM 
opgemaakt per rivierbekken in Vlaanderen) wor
den maatregelen voorgesteld om de Vlaamse op
pervlaktewateren weer proper te maken. Gezin
nen, industrie en landbouw zullen daartoe elk 
financieel moeten bijdragen. De industrie be
weert nu reeds dat de landbouwsector te zacht 
wordt aangepakt en dat de milieukosten daar
door té zwaar op de bedrijven worden afgewen
teld. 

Verder zullen de andere sectoren ook qua 
ruimtegebruik voor de landbouw geduchte con
currenten zijn. In onze maatschappij neemt de 
behoefte aan recreatieruimte toe. Natuur en land
schap gaan steeds meer ruimte voor 'zichzelf' op
eisen. Ook voor industriezones en woongebied 
wordt steeds meer ruimte gevraagd. Een verdere 

j inname van landbouwgrond voor andere doel-
! einden ligt dan ook in het verschiet. Dat dit stok

ken in de wielen van het milieubeleid zal steken, 
is nu al duidelijk. Door die verdere inkrimping 
van het landbouwareaal kondigt zich een nog 
meer doorgedreven intensivering aan, terwijl het 
natuurbehoud juist een omkering van die intensi
veringstendens noodzaakt... 

Landbouw in de 21e eeuw 

Het milieubeleid wordt zonder twijfel één van 
de belangrijkste factoren die op de toekomst van 
de landbouw zullen wegen. De perikelen rond 

i het Mestactieplan geven daar wellicht slechts een 
voorsmaakje van. Toch zou het verkeerd zijn de 
landbouwproblematiek tot de milieuproblemen 
te reduceren. Er zijn immers nog tal van andere 
belangrijke factoren die het uitzicht van de 
Vlaamse landbouw in de 21e eeuw mee zullen 
bepalen. In het heetst van de strijd rond het MAP 
schijnen de landbouwers die wel eens uit het 
oog te verliezen. De technologische evolutie, de 
Europese en internationale regelgeving en wijzi
gingen in de agro-industriële produktieketen zul-
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Heel wat factoren zullen de evolutie van de landbouw in de ko

mende decennia sterk bepalen. Het Nederlandse Centraal Planbu

reau (CPB) onderscheidt twee soorten invloedsfactoren: in de 

eerste plaats ontwikkelingen die invloed hebben op de marktom

standigheden en daarmee op de afzetmogelijkheden van landbouw-

produkten, en anderzijds factoren die primair bij de produktie-

omstandigheden ingrijpen. 

Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid wo rd t als koplo

per geduid in de eerste groep; de milieumaatregelen wegen het 

zwaarst in de tweede. Zowel in de reeks van de afzetmogelijk

heden als in het rijtje van de produktie-omstandigheden moeten 

daarnaast echter nog vele andere factoren worden opgenomen. 

Voor de afzet ziet het Nederlandse CPB nog de volgende factoren 

len nochtans even sterk hun stempel op de land
bouw drukken. 

Hoe die evoluties de kaarten voor de Belgi
sche en Vlaamse landbouw precies zullen schud
den, is niet te voorspellen. Het is wel mogelijk 
nu al de centrale tendensen uit te tekenen. 

(Bio) technologie 

De technologische evolutie in de landbouw 
zal zich de komende decennia blijven doorzetten. 
Naast de 'klassieke' technologische innovaties, 
zullen ook de toepassingen van de biotechnolo
gie in de landbouw voor verschuivingen zorgen. 
Maar het zijn vooral de biotechnologische evolu
ties buiten de landbouwsector, in de andere de
len van het agro-industriële produktiesysteem, 
die de toekomstige positie van de landbouwsec
tor sterk zullen bepalen. 

Landbouwprodukten worden steeds minder 
beschouwd als eindprodukt en steeds meer als 
een som van componenten die als algemene in-
puts te gebruiken zijn. Twee ontwikkelingen in 
de biotechnologie versterken deze verschuiving: 
de ontwikkeling van nieuwe enzymatische ex
tractietechnieken om voedingscomponenten als 
koolhydraten, eiwitten en vetten uit een steeds 
breder scala van landbouwgewassen te extrahe
ren; en de toenemende mogelijkheden om com
ponenten microbiologisch in de fabriek te produ
ceren. In de praktijk betekent dat dat produkten 
van verschillende landbouwsectoren voor de pro-
duktie van dezelfde voedingsmiddelen kunnen 
worden gebruikt. Zo zal men voor de produktie 

van belang: 

- de macro-economische ontwikkelingen; 

- de herstructurering van de Oosteuropese economieën; 

- de verdere economische integratie van de Europese Unie; 

- de groei van de wereldbevolking en, daarmee samenhangend, de 

toenemende mondiale behoefte aan voedsel; 

- de veranderingen van de consumentenvraag in het rijke Westen; 

- de internationaliserings- en schaalvergrotingsprocessen die in de 

verwerkende industrie en de detailhandel. 

Voor de evolutie van de produktie-omstandigheden spelen, naast 

milieumaatregelen, ook nog: 

- de technologische ontwikkelingen; 

- de claims van niet-landbouw op landbouwgrond; 

- de demografische ontwikkelingen binnen de landbouw. 

van glucose bijvoorbeeld kunnen kiezen tussen 
de uitgangsprodukten granen, wortels (omzetting 
van zetmeel), riet- en bietsuiker (omzetting van 
sucrose), melksuiker (omzetting van maltose)... 
Een scherpere concurrentie tussen boeren uit 
verschillende sectoren en uit verschillende lan
den zal het resultaat zijn. 

Daarnaast zal de biotechnologie ook een gro
te rol spelen in de ontwikkeling van de agrifica
tie. In België probeert de overheid alvast op de 
agrificatie in te spelen. Er wordt meer bepaald 

Het verplicht braakleggen van cultuurgronden, met een opper-

vlaktequotum dat jaarlijks wo rd t vastgesteld, is één van de recente 

hervormingen in het Europese landbouwbeleid. Die braakgelegde 

gronden mogen wél worden gebruikt voor de teelt van gewassen 

voor andere dan voedingsdoeleinden, dus voor 'non-food'-toepas-

singen. Met die regeling wi l de Europese overheid verschillende 

vliegen in één klap slaan: enerzijds het landbouwinkomensverlies 

door de braakligging compenseren en -wie weet- zelfs een nieuwe 

impuls geven aan de landbouw, maar anderzijds ook strategische 

en ecologische doelstellingen realiseren: in de eerste plaats door 

het vervangen van fossiele brandstoffen (met een onzekere, want 

externe bevoorrading) door nieuwe, biologisch afbreekbare pro

dukten afkomstig van landbouwgrondstoffen. 

werk gemaakt van de promotie van biodiesel, 
gemaakt uit koolzaad. Hoewel de federale minis
ter van landbouw deze evolutie hoog inschat, ligt 
het succes nog niet zo direct voor het grijpen. 
Veel zal afhangen van de concurrentiepositie ten 
opzichte van de fossiele brandstoffen en van de 
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bereidheid van de industrie om te investeren in 
de nodige produktieprocessen. En of de boer er 
zelf beter van zal worden, is nog maar de vraag. 
Agrificatie kan immers niet slagen zonder verre
gaande vormen van contractteelt (om de toeleve
ring aan de industrie te garanderen). Dat in de 
eerste plaats de industrie hierbij een determine
rende plaats zal innemen, valt te voorzien. Bo
vendien worden de grenzen tussen de agro-in-
dustriële keten en de petrochemie met deze ont
wikkeling opengebroken. De uitwisselbaarheid 
van grondstoffen breidt zich zo uit tot vér buiten 
de voedselketen, waarbij de landbouw vrijwel 
zeker niet in de beste onderhandelingspositie zal 
terechtkomen. 

Europees landbouwbeleid en G A T T 

Het Europees landbouwbeleid was jarenlang 
een enorme 'marktordenaar'. Ze liet hele sub
sectoren in de landbouw toe om zo goed als los 
van het spel van vraag en aanbod te produceren. 
In de eerste plaats gold dit voor -de produkten 
waarvoor een 'zware' ordening bestond: granen, 
zuivel, rundvee en suiker. Maar ook voor andere 
produkten bestond het systeem van exportsubsi
dies en importheffingen, waardoor een EG-land-
bouwprodukt werd beschermd tegen niet-EG-
produktie. Bovendien bestond er dan weer geen 
ordening voor cruciale stoffen, zoals veevoeders, 
die goedkoop konden worden ingevoerd om de 
produktiviteit van wél-geordende landbouwpro-
dukten op te voeren. 

De Europese marktordening was echter een 
centenvreter (in '92 verslond ze 58% van de to
tale EG-begroting). Het gemeenschappelijk land
bouwbeleid werd in '92 dan ook ingrijpend her
vormd. De hervormingen hebben heel wat stof 
doen opwaaien. De effecten ervan komen im
mers hard aan: de landbouwprijzen moeten (ge
faseerd) dalen en de produktiequota zijn strenger 
geworden. Het begin '94 ondertekende GATT-
akkoord versterkt die effecten nog. De invoer
heffingen worden verder verlaagd en de betoe
laagde landbouwexport uit de EU wordt aan ban
den gelegd. 

De druk van die maatregelen op de Belgische 
landbouwers is duidelijk voelbaar. De inkomens-
perspectieven zijn niet schitterend en de prijs

dalingen zullen aanleiding geven tot verdere 
rationalisatie en intensivering: alleen de groot
schalige en hoogtechnologische landbouw zal als 
overwinnaar uit die strijd komen. Toch bieden de 
hervormingen ook kansen: de goedkopere 
graanprijzen moeten bijvoorbeeld de vervanging 
van goedkope importveevoeders door eigen 

. graan stimuleren en bieden zo verdere moge
lijkheden voor de intensieve veeteelt. Of het mi
lieu ook meer kansen krijgt, is twijfelachtig. Hoe
wel het begeleidend luik in het nieuwe Europese 
landbouwbeleid extensieve landbouw extra 
ondersteunt, blijft het hoofddoel een concurren-
tiële landbouw. Ook bij de GATT-akkoorden is 
er trouwens geen sprake van milieucriteria. 

Tegenstanders van de Europese landbouwhervormingen beweren 

dat het globale inkomen van alle Europese boeren in 1999 minder 

i dan de helft zal bedragen van het inkomen in 1991. Het Belgisch 

Ministerie van Landbouw schat dat het landbouwersinkomen met 

17.6% zal dalen door de combinatie van de Europese landbouw

hervorming en het GATT-akkoord. 

D e a g r o - i n d u s t r i ë l e k e t e n 

Omdat de landbouw maar een kleine schakel 
in de agro-industrië!e keten is, zullen structurele 
veranderingen in de andere elementen van die 
keten hun effect ook in de landbouw laten ge
voelen. Stroomopwaarts van de landbouw heb-

I ben belangrijke concentraties plaatsgevonden. Zo 
is er een algemene concentratietendens in de 
sector van de bestrijdingsmiddelen. Ook in de 
zaaizaadsector is er een geweldige herstructure
ring aan de gang. Vroeger werd plantenverede
ling vooral gedaan op kleine familiebcdrijfjes; 
momenteel zijn het vooral petrochemische en 
farmaceutische bedrijven (Shell, Monsanto, San-
doz) die er de scepter zwaaien. Een beperkt aan
tal multinationals gaat dus de internationale zaai
zaadsector controleren. Er zijn bovendien een 
aantal bedrijven die in beide sectoren een be
langrijke positie hebben (Shell). Dat maakt hun 
zeggenschap nog absoluter. Ook stroomafwaarts 
van de landbouw, in de voedingsmiddelenindus
trie, is een sterke internationale concentratiebe
weging aan de gang. Minstens even belangrijk 
zijn de evoluties in het produktieproces van voe-
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dingsmiddelen. Meer en meer komt de produktie 
van een bepaald voedingsmiddel los te staan van 
het oorspronkelijke landbouwprodukt (boter bij
voorbeeld wordt eerst ontleed in eiwitten, vetten, 
enz., en daarna terug samengesteld tot het markt-
produkt boter). Daarbij spelen cnzymes een on
misbare rol (zie ook hoger). De produktie van 
die cnzymes is in handen van een beperkt aantal 
multinationals (NOVO en Gist Brocades zijn de 
twee belangrijkste). Omdat de enzymatische 
technieken landbouwprodukten onderling uitwis
selbaar maken, krijgt de biochemische industrie 
zo indirect een impact op groepen boeren en 
landbouwsubsectoren. 

D e p a r a d o x e n in h e t l a n d b o u w b e l e i d 

Ook in de 21e eeuw zal er in België nog 
landbouw bedreven worden. Wellicht door min
der boeren, op minder bedrijven. Hoé die land
bouw zal bedreven worden, zal voor een groot 
deel afhangen van factoren buiten de landbouw 
zelf. Het bovenstaande verhaal heeft dat duidelijk 
gemaakt. 

De mogelijkheden van de politieke beleids
verantwoordelijken om daar greep op te krijgen, 
zijn zeer klein. Het landbouwbeleid is terechtge
komen in een positie die ook voor andere secto
ren van de economie geldt: de rol van de regio
nale overheden wordt meer en meer uitgehold, 
naarmate de produktiesystemen op een globaler 
schaal georganiseerd worden. Toch blijft zelfs in 
die context een beperkte rol weggelegd voor de 
regionale overheid. Een aantal problemen kun
nen ontegensprekelijk (bij)gcstuurd worden. De 
Belgische en Vlaamse regering reageert daar ech
ter niet altijd even alert op. Er bestaan een aantal 
paradoxen in het landbouwbeleid, die de al klei
ne beleidsruimte zwaar hypothekeren. Beleids
voerders die die kleine ruimte zo goed mogelijk 
willen gebruiken, zouden er goed aan doen die . 
paradoxen uit de weg te ruimen. 

Om te beginnen blijft de landbouw, die een 
steeds kleinere rol speelt in het economische le
ven, disproportioneel veel middelen opslorpen. 
Het meest opmerkelijk is dit onevenwicht in de 
Europese begroting: een sector die nauwelijks 
2,4% van het BNP (gemiddelde voor '90 over alle 
lidstaten) levert, slorpt meer dan 50% van de 

begroting op. Ook in België en Vlaanderen blijft 
een afzonderlijk landbouwbeleid afzonderlijke 
middelen innemen (het landbouwonderzoek bv. 
is een van de rest van het wetenschapsbeleid ge
scheiden begrotingspost). Deze situatie moet 
worden herbekeken in het kader van de globale 
begrotingsproblcmatiek. 

Ook de beleidsinstrumenten zijn niet meer 
aangepast aan de huidige situatie. Decennialang 
is de landbouw in België een bevoorrechte - en 
enigszins geïsoleerde - sector geweest, met een 
eigen ministerie, een eigen investeringsfonds, 
een eigen organisatie voor wetenschappelijk on
derzoek, èen eigen exportpromoticdienst. Die 
situatie heeft de sector geen windeieren gelegd, 
maar vandaag is ze wél voorbijgestreefd. De eco
nomische realiteit laat immers zien dat de grens 
tussen landbouw en andere sectoren steeds va
ger wordt. De vraag rijst dan ook wat op termijn 
nog de toegevoegde waarde kan zijn van een 
afzonderlijk bestuurlijk apparaat voor de land
bouwsector. Toch werd. bij de federalisering van 
een deel van het landbouwbeleid, geopteerd 
voor de uitbouw van een afzonderlijke Vlaamse 
landbouwadministratie en blijft het (nu Vlaamse) 
landbouwinvesteringsfonds een afzonderlijke en
titeit. 

Alle technologische, economische en politieke 
tendensen wijzen op een verdere internationali
sering, integratie en schaalvergroting van de 
landbouwsector. Toch is het familiale landbouw
bedrijf nog steeds een sleutelwoord in de Vlaam
se belcidsdiscussies. Dat klinkt paradoxaal: in 
een dergelijke context lijkt de rol van het zelf
standige, kleinschalige familiebedrijfje uitge
speeld. Maar wellicht houdt een dergelijke be
drijfsvoering juist wél beloftes in wanneer een 
regio zijn landbouwsector wil gaan 'gebruiken' 
voor meer kwalitatieve doeleinden: het bevorde
ren van extensieve landbouw biedt immers kan
sen voor natuur- en landschapsbehoud en de 
instandhouding van de open ruimte. Maar dan 
zal - ook in België - aan het concept 'familiaal 
bedrijf' wél een andere beleidsinhoud moeten 
gegeven worden dan vandaag het geval is. 

Tot slot nog het zorgenkind: het milieu. Het is 
al lang duidelijk geworden dat de herstructure
ringen van de naoorlogse landbouw haaks staan 
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op de behoeften van het leefmilieu. Toch wor
den nog steeds beleidsopties vastgelegd die de 
verdere intensivering van de landbouw veeleer 
bevorderen dan afremmen. Niettemin zal ook in 
de landbouw het milieubelang steeds zwaarder 
gaan doorwegen; op regionaal vlak wordt het 
milieubeleid allicht de meest determinerende 
randvoorwaarde. Zoals elders zal het streven 
naar duurzame ontwikkeling, in dit geval het 
ontwikkelen van duurzame landbouwsystemen, 
er onvermijdelijk ingang moeten vinden. Al be
looft het ook in deze sector een werk van lange 
adem te worden! 
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