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Leuven, 19/02/2020 

PERSBERICHT 
Jonge boeren vragen een sterk budget om de toekomst te 
voeden  
Leuven – 20/02/2020   

Groene Kring ondersteunt de demonstratie die wordt georganiseerd door de landbouworganisaties tijdens de 
bijeenkomst van EU-staatshoofden en regeringsleiders op donderdag 20 februari.  

Samen met FJA (Waalse jonge land- en tuinbouwers) en CEJA (Europese koepel van jonge land- en tuinbouwers), 
roept Groene Kring dan ook op tot een krachtig budget om te zorgen dat de generatiewissel in de landbouwsector 
plaatsvindt. 

Volgens een recent gepubliceerd ontwerp van het EU-begrotingsvoorstel, zal de GLB-enveloppe worden verlaagd 
in vergelijking met de huidige programmeringsperiode. Pijler II-fondsen, waaronder landbouwinvesteringssteun 
en agromilieu- en klimaatmaatregelen vallen, die van fundamenteel belang zijn om ervoor te zorgen dat jongeren 
de landbouwsector ingaan en blijven, zouden moeten drastisch bezuinigen. 

Bram Van Hecke (voorzitter Groene Kring): "Jonge boeren zijn de toekomst van onze voedselproductie, onze 
open ruimte en ons platteland. Een investering in jonge landbouwers is dus een investering in de toekomstige 
generaties. De voorgestelde budgettaire verlaging toont echter een compleet gebrek aan realiteitszin en is 
daarom onaanvaardbaar voor jonge boeren.” 

Jannes Maes (voorzitter CEJA): "Het zal onmogelijk zijn voor de EU om haar “man on the moon”-moment te 
bereiken, om de woorden van president von der Leyen te gebruiken, zonder sterke financiële steun voor elk van 
haar ambities. Het voorgestelde budget is ontoereikend. Het is het equivalent van proberen die persoon naar de 
maan te krijgen met alleen een touwladder.” 

Pierre André (voorzitter FJA): “Zonder sterk GLB-budget, is de generatiewissel in gevaar, en zonder 
generatiewissel is de landbouw in gevaar! Een sterk GLB is de basis voor voeding van hoge kwaliteit, maar ook 
onontbeerlijk om de klimaatverandering tegen te gaan en tot slot dient het Europese landbouwbeleid ook als het 
cement van het Europese project. Een sterk GLB is aldus de garantie voor een solide economie en een duurzame 
maatschappij.” 

Het protest vindt plaats op donderdag 20 februari tussen 13u en 15u uur in de Wetstraat/Schuman in Brussel. 
Daar zullen de drie organisaties samen aanwezig zijn. 
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GROENE KRING?  Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en 
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-
verdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website 
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!  
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