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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
schriftelijk gegeven antwoorden 

4 

Vragen van de leden Smaling (SP), Martens (CDA), Vos (GroenLinks) en 
Kuiper (ChristenUnie) op 24 januari 2012 medegedeeld aan de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie, inzake een nieuwe financieringsfase voor het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

Antwoorden van de heer Knapen (staatssecretaris van Buitenlandse Zaken) en 
de heer Bleker (staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie) (ontvangen 14 februari 2012). 

Vraag 1
De Europese Commissie bereidt een nieuwe financieringsfase voor van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), ingaande 2014. Is de regering van 
mening dat, op basis van de beschikbare wetgevingsvoorstellen, hierbij 
voldoende rekening is gehouden met de effecten op landen die onder het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) vallen? Zo ja, waaruit blijkt dat? 

Antwoord 1
Zoals verwoord in de kabinetsreactie op de nieuwe Commissievoorstellen 
voor het GLB-2014–2020 (Kamerstuk 28 625, nr. 137), is volwaardige aandacht 
voor de externe effecten van het GLB, en in het bijzonder voor de gevolgen 
voor ontwikkelingslanden, een van de belangrijkste punten van de kabinetsin-
zet. In dit licht is het oordeel van het kabinet over de nieuwe voorstellen 
gemengd. 
Zo juicht het kabinet het Commissievoorstel om het markt-en prijsbeleid 
verder te hervormen door afschaffing van productiebeperkende maatregelen 
toe. Het handelsverstorend effect van het GLB wordt hiermee, in lijn met de 
door Nederland gesteunde trend van de laatste twee decennia, verder 
beperkt. 
Het kabinet is echter geen voorstander van de door de Commissie voorge-
stelde gedeeltelijke herintroductie van gekoppelde betalingen in de eerste 
pijler van het GLB voor sectoren die in de afgelopen jaren juist verplicht zijn 
ontkoppeld. Hiermee worden onnodige en onwenselijke stappen terug gezet 
in de tijd en zou verstoring kunnen ontstaan van concurrentieverhoudingen 
tussen lidstaten, tussen sectoren en met derde landen, inclusief ontwikke-
lingslanden. 
Helaas maakt de Commissie afschaffing van exportsubsidies conform haar 
eerdere inzet afhankelijk van de lopende WTO-onderhandelingen en de 
uitfasering van exportsubsidies door andere WTO-leden, zoals de VS en 
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Canada. Het kabinet pleit ervoor om ook bij het uitblijven van een onderhan-
delingsakkoord in de WTO-onderhandelingen over te gaan tot volledige 
uitfasering van de nog resterende exportsubsidies per 2013. 
Het kabinet zal zich er tevens sterk voor maken dat de belangen van 
ontwikkelingslanden volwaardig worden meegenomen en roept de Commis-
sie daarom op de externe dimensie van het nieuwe GLB met regelmaat te 
monitoren en evalueren. Het kabinet vindt het bovendien belangrijk dat de 
resultaten van kennisontwikkeling en innovatie die in Europa tot stand 
komen, ook beschikbaar zijn voor ontwikkelingslanden. 

Vraag 2
De Europese Commissie bereidt een nieuwe financieringsfase voor van het 
EOF, ingaande 2014. Landbouw wordt hierin weer een speerpunt. Kan de 
regering aangeven of en zo ja hoe hierbij afstemming is gezocht respectieve-
lijk gerealiseerd met het GLB? 

Antwoord 2
In haar Mededeling van 13 oktober 2011 («Het effect van het 
EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering» 
(COM(2011)637)) geeft de Commissie aan het Europees ontwikkelingsbeleid te 
willen concentreren op: (1) mensenrechten, democratie en goed bestuur en 
(2) inclusieve en duurzame groei, waaronder duurzame landbouw en energie. 
De regering heeft de Kamer – met de Geannoteerde agenda voor de Raad 
Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2011 – 
laten weten deze focus te steunen [kamerstuk 21 501-04, nr. 137]. Er is bij het 
opstellen van de Mededeling geen afstemming gezocht respectievelijk 
gerealiseerd met het GLB. In de Mededeling staat dat de Europese Unie het 
effect van zijn beleid op ontwikkelingsdoelstellingen zal blijven beoordelen en 
dat het nieuwe meerjarig financieel kader beleidscoherentie voor ontwikkeling 
moet versterken. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelings-
samenwerking van 14 mei 2012 zullen Raadsconclusies over het toekomstig 
Europees ontwikkelingsbeleid worden aangenomen. Nederland wil dat het 
belang van beleidscoherentie in die Raadsconclusies nadrukkelijk wordt 
onderschreven.
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