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Leuven, 22-10-2020

JONGE BOEREN TEVREDEN MET FOCUS OP
GENERATIEWISSEL
“Minister Crevits heeft goed begrepen wat het belang van
jonge boeren is. Bedankt daarvoor!”
Leuven – Groene Kring is tevreden met het compromis dat de Europese Landbouwraad deze ochtend sloot.
Hoewel het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zeer veel doelen moet dienen, zijn de jonge boeren van
Groene Kring tevreden dat de landbouwraad inzet op de generatiewissel, want jonge boeren zijn de toekomst
van de landbouwsector en voedselvoorziening in Europa. Dat minister Crevits haar focus legt op jonge boeren
en de uitdaging die de generatiewissel met zich meebrengt, wordt dan ook positief onthaald.
Afgelopen nacht kwam de Europese Landbouwraad tot een standpunt wat betreft het GLB. In dat compromis
worden extra maatregelen voorzien voor jonge boeren. Aangezien er steeds minder jonge boeren zijn en de
generatiewissel binnen de landbouw daardoor steeds belangrijker wordt, is Groene Kring tevreden met deze
beslissing. Ze wensen minister Crevits te bedanken voor haar inspanningen voor jonge boeren- en tuinders.
“Het zullen de jonge boeren zijn die gedurende de komende decennia de uitdagingen, waar de landbouwsector
voor staat, moeten waarmaken”, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring. “Dat de Landbouwraad
kiest om in te zetten op de noden en uitdagingen van die jongeren, is dan ook positief.”
Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring: "Groene Kring is tevreden met de positie van de Landbouwraad.
Daarin toont ze een duidelijke ambitie wat betreft de generatiewissel in de landbouw. Wij rekenen op een
implementatie in Vlaanderen die die ambities kan waarmaken.”
Het compromis van de raad is slechts een stap in het besluitvormingsproces. Hoewel Groene Kring tevreden is
met de positie van de Landbouwraad, wil ze ook duiden dat er nog hordes te nemen zijn. Daarbij wordt
uitdrukkelijk gekeken naar het Europees Parlement, dat zijn positie deze week beslist, en naar de
implementatie van de maatregelen op Vlaams niveau. “Ambities voor een generatiewissel zonder een degelijk
budget zijn hoe dan ook een lege doos”, waarschuwt Bram Van Hecke
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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 belangenverdediging. 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!

