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Het bevorderen van lokaal bestuur tussen Roemenië en Vlaanderen, 

Wallonië, Brussel 

Workshop : landbouw   

Op 24 juni kwamen het Europees parlement, de Commissie en de regeringen een politiek akkoord 
bereikt over de gemeenschappelijke Landbouwpolitiek (GLP).   

In de loop van het proces hebben de drie instellingen een politiek akkoord bereikt over de richtlijnen 
van de hervorming. Het gaat hierbij onder andere over een extra steun voor jonge landbouwers, 
sterkere landbouworganisaties en de bevordering van de bescherming van het milieu. 

Het akkoord houdt geen begrenzing in van de rechtstreekse betalingen aan grotere 
landbouwbedrijven en de verdeling van de middelen tussen de boeren, die afhankelijk zijn van de 
onderhandelingen over de begroting op lange termijn van de Europese Unie. De eindstemming wordt 
verwacht in het najaar. (Nog vóór het forum?) 

Het is dan ook noodzakelijk om waakzaam te blijven. Zal het programma de gewenste veranderingen  
brengen? Zullen we oplossingen vinden voor de stijgende armoede in sommige landelijke gebieden, 
voor het gebrek aan banen dat de ontvolking van landelijke gebieden veroorzaakt, de zoektocht naar 
een bestaan voor de jonge landbouwers? ... 

Zal de toekomstige concurrentie in de voedselsector voldoende respect opbrengen voor de 
leefomgeving ? Voor het milieu? 

Er zijn momenteel meer dan 163 LAG (lokale actiegroepen) in Roemenië, 140 in Frankrijk, 15 in 
Wallonië, 10 in Vlaanderen  ... . Zijn deze Lokale Actiegroepen de weg om toegang te krijgen tot het 
LEADER-programma voor financiering en het uitwerken van je acties? 

Worden initiatieven die uitgaan van verscheidenheid, zelfvoorziening op vlak van voedsel en het 
behoud van de familiale landbouw, aangemoedigd door het LEADER-programma? 

Hoe toegang krijgen tot uitwisseling van ervaringen en technieken ? 

 
Omkadering : Jean-Marie Dessèvre, adviseur landbouwontwikkeling voor het departement Maine-et-
Loire,  Ovr Les Mauges – Posesti . 

 
Voorstelling goede praktijken op lokaal vlak:  

1. Alba Afroda : Na een experiment van Frans-Roemeense samenwerking tussen 3 provincies 
beperkt de vereniging Afroda zijn activiteiten tot het departement Alba (Cernade, Radesti, 
Rosia de Secas, Cergau, Spring Sascion, Sancel en Sintimbru). De belangrijkste doelstelling 
van de vereniging is de landbouwontwikkeling  en het platteland vertrekkende vanuit het 
lokale initiatief. 
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De vereniging heeft ongeveer 200 leden, allemaal boeren die bereid zijn om samen te 
werken met andere boeren (gezamenlijk gebruik van machines, ...) en die per kwartaal een 
bijdrage betalen aan de vereniging. 
 
Wat stelt deze vereniging, die kon rekenen op Europese middelen voor zijn ontwikkeling, 
voor en wat biedt ze concreet aan? (presentatie door Rodica Parau, voorzitter van Alba-
Afroda) .  
 

2. Obstea Pestisani : in het dorp Pestisani op 20 km van Targu Jiu, bestaat een vereniging die als 
doelstelling heeft het optimaal gebruik maken van de natuurlijke rijkdommen in de regio, 
zowel op vlak van bosbouw als op vlak van landbouw of andere, waarbij het behoudt van de 
natuurlijke rijkdommen en historische gebouwen niet uit het oog wordt verloren. 
Zij investeren op meerdere vlakken: vb de bouw van een berghut en een forellenkwekerij aan 
een kleine bergrivier. Deze initiatieven gaan in tegen vroegere gewoonten en krijgen veel 
kritiek. 
De initiatiefnemers hebben een dossier ingediend om Europese middelen te verkrijgen om 
boswegen te herstellen zodat de toegang tot de terreinen waar hun activiteiten plaatsvinden 
kan verbeterd worden.  (presentatie door Ilie Fuiorea, vice-burgemeester van Pestisani)  
 

3. Uitwisseling van ervaringen met de Waalse Landbouwersvereniging. Sinds 2006 werden 
gesprekken gevoerd tussen de Waalse en de Roemeense boeren op het gebied van 
diversificatie van de landbouw en het oprichten van landbouworganisaties. Dit project werd 
uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Waalse landbouwers en de Roemeense 
Plattelandsvereniging met ondersteuning van het adviesbureau inzake landbeheer "Tr @ 
me." Dit jaar richt de discussie zich op de jeugd en de toegankelijkheid van Europese 
fondsen. In 2014, wordt de uitwisseling voorbereid met de boeren van de provincie 
Hunedoara. (Presentatie door Myriam Lambillon, verantwoordelijke projectuitwisseling van 
de ‘Union des Agricultrices Wallones’) 
 

Rondetafel op basis van de voorstellingen – Panelleden :  
1. M. Xavier Delmon, coordinator Waals netwerk voor plattelandsontwikkeling  
2. Mme  Rodica Parau, voorzitster van de vereniging Alba Afroda (Alba)  
3. M. Ilie Fuiorea, vice-burgemeester van Pestisani (Gorj)  
4. Mme Myriam Lambillon, coordinatrice van de Waalse landbouwers  
5. Moderator : M. Jean-Marie Dessèvre, commissie plattelandsontwikkeling van OVR Frankrijk 

 
Mogelijke resultaten en opvolging : 

a. Samenwerking tussen verschillende initiatiefnemers van uitwisselingsprojecten 
b. Beheren van een databank van goede praktijken 
c. Regionale en lokale informatiemomenten over de nationale en Europese landbouwpolitiek 

 


