VERANDERINGEN EUROPEES LANDBOUWBELEID IN VOGELVLUCHT
Het Europees landbouwbeleid (GLB) is sinds de start in 1962 meerdere malen aangepast, inspelend op actuele behoeften in de samenleving van dat moment en soms corrigerend op
onbedoelde effecten. Een belangrijke trend die sinds het einde van de vorige eeuw steeds sterker wordt is het verbinden van de toeslagen die boeren kunnen ontvangen aan het voldoen
aan maatschappelijke eisen op het vlak van onder andere milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn en volksgezondheid. De verwachting is dat deze trend nog verder zal toenemen.
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