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hiermee omgaat, zijn dan ook belangrijke aspecten in het
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laatste deel van de cursus.

streekse invloed van beleidsmaatregelen op deze markten.
Voorbeelden van deze maatregelen zijn: het geven van
taksvrijstellingen, het opleggen van mengverplichting voor
biobrandstoffen, een verbod uitvaardigen op het gebruik
van beendermeel, het vastleggen van regels met betrekking
tot co-existentie van GMO gewassen of met betrekking tot
het gebruik van industriële suiker. Ook subsidieregelingen
voor marktinterventie in groenten en fruit via veilingen of
telersverenigingen zullen de markt beïnvloeden.

De bekomen inzichten moeten cursisten in staat stellen om
posities in deze grondstoffenmarkten in te nemen, prijsbewegingen op deze markten te volgen of het beleid ter zake
vorm te geven of te beïnvloeden.

Doelpubliek
De cursus richt zich naar allen uit het bedrijfsleven, overheid en andere instellingen die professioneel te maken
hebben met deze grondstoffenmarkten of die uit interesse
meer inzicht willen verwerven in de wereldhandel van landbouwgrondstoffen en in het beleid hieromtrent. Diepgaande
kennis van economie is niet vereist, maar wel enige notie
over prijsvorming, vraag en aanbod.

Getuigschrift van Permanente Vorming
Universiteit Gent

van de

Dit programma is een onderdeel van de Permanente Vorming
van de Universiteit Gent. De aanwezigheid tijdens de sessies
en de evaluatie aan het einde van de opleiding bepalen of
de deelnemer slaagt. Concreet zal elke deelnemer die alle
De voorgestelde cursus is daarom bedoeld voor mensen
uit industrie, handel en beleid die inzicht in deze materie
willen verwerven. Op het einde van de cursus moeten deelnemers niet alleen in staat zijn om de volatiliteit van prijzen in de grondstoffenmarkten te begrijpen en te verklaren,

modules volgt en hiervoor met succes een examen aflegt,
een getuigschrift van postacademische opleiding van de
Universiteit Gent ontvangen. Het examen zal bestaan uit
een reeks korte inzichtvragen die mits aanwezigheid in de
lessen met succes kunnen worden beantwoord.

maar hebben zij ook up-to-date kennis over het specifieke

Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste:

WTO, Europees en VS-beleid ter zake, over de krachten die

deelnemers die een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet

spelen op de belangrijkste landbouwgrondstoffenmarkten

laten vervangen, anderen wel.

programma
Module 1: Internationale handel en
beleidsvorming: theoretische inzichten

Module 2: Internationaal handelsbeleid
in landbouwgrondstoffen

De eerste module geeft een overzicht van de verschillende
theorieën, methodes en concepten die belangrijk zijn voor
de handel en het beleid van landbouwgrondstoffen. Hierbij
komen de modellen rond de werking van markten in landbouwgrondstoffen als eerste aan bod, alsook deze die de
invloed van beleid op de prijsvorming op deze markten
behandelen. Daarbij wordt uitgelegd hoe zowel maatregelen
aan de grens (importtaksen en exportsubsidies of andere
beschermende maatregelen) als maatregelen in een land om
de productie te ondersteunen, impact zullen hebben op de
prijzen op de wereldmarkt. Tevens wordt uitgelegd welke
gevolgen dit heeft op de positie van producenten, consumenten en belastingsbetalers en op de handelspositie van landen.

Module 2 behandelt de actuele toestand en ontwikkelingen van de wereldmarkten van landbouwgrondstoffen. Eerst
worden de ontwikkelingen vanuit internationaal perspectief
bekeken. Daarna wordt er dieper ingegaan op de belangrijke
rol die handel speelt in de economische ontwikkeling en diens
groei en op de politieke economie ter zake, m.a.w. men zal
inzicht krijgen in de achterliggende redenen van beleidsmakers om een bepaald beleid te voeren.

Verder wordt er een overzicht gegeven van de modellen die
worden gebruikt voor de analyse van handel en beleid zodat
deelnemers over de nodige achtergrond beschikken om gepubliceerde analyses kritisch te beoordelen.
Ook de mechanismen op het internationaal niveau en meer
bepaald in de wereldhandelsorganisatie (WTO) en de EU
komen aan bod, evenals de relatie tussen beiden.
Tot slot wordt ingegaan op de plaats die de landbouw
inneemt in de WTO onderhandelingen, welke akkoorden er
werden afgesloten en wat er momenteel op tafel ligt. Hierbij
wordt ook ingegaan op de impact ervan op de handel in landbouwgrondstoffen.
Sessie 1:
Sessie 2:
		
Sessie 3:
		
Sessie 4:
Sessie 5:

Inleiding op handels- en welvaarttheorie
Internationale markten en impact van beleidsmaatregelen
Overzicht van handelsmodellen en analysemethoden
Besluitvormingsmechanismen in WTO en EU
Landbouw in WTO

Lesgevers: J. Buysse, L. Dries, J. Orbie, G. Van Huylenbroeck
		
en H. Vos
Data:
8, 22 en 29 november, 6 en 13 december 2011

In de voorlaatste sessie worden de visie en de praktische
uitwerking van het landbouw- en handelsbeleid van de EU en
de VS vergeleken. Tot slot wordt ook ingegaan op de werking
van grondstoffenmarkten, termijnmarkten en de koppeling
aan financiële instrumenten.
Het doel van deze module is een algemeen overzicht te
hebben van de situatie van landbouwhandelsbeleid zonder in
detail te gaan op verschillende producten.
Sessie 1:
Sessie 2:
		
Sessie 3:
		
Sessie 4:
		

De toestand van de wereldmarkten
Invloed van handel op economische groei en
ontwikkeling
De positie van de VS en de EU in de wereldhandel
van landbouwgrondstoffen
Speculatie en termijnmarkten om posities op
grondstoffenmarkten te beschermen

Lesgevers: T. Haniotis, J. Pennings, Y. Polet, J. Swinnen,
		
E. Tollens en H. van Meijl
Data:
17, 24 en 31 januari en 7 februari 2012

De lessen worden ondersteund door het handboek
‘EU policy for agriculture, food and rural areas’ van
A. Oskam, G. Meester en H. Silvis, 2e editie (44,00 e
excl. BTW). Dit handboek is optioneel en zit niet in de
deelnemingsprijs inbegrepen.

programma
Module 3: Impact van internationale
handel en beleid

Module 4: Flankerend EU-beleid

Deze module bekijkt de impact van de internationale handel
en het beleid op de verschillende deelsectoren in Europa met
aandacht voor de specifieke regionale context. Hierbij worden
volgende deelsectoren in detail behandeld: de melk- en vleessector als belangrijkste dierlijke productiesectoren met als
belangrijkste kenmerk de gefragmenteerde markten en het
groot aantal actoren; de graan- en veevoedersector waarbij
concentratie in de wereldhandel veel groter is en de uitwisselbaarheid tussen eigen en geïmporteerde grondstoffen een
aparte problematiek vormt; de suikersector met zijn specifiek
EU-beleid ter afscherming van de eigen markt en de tuinbouw
welke traditioneel een sector is met lage bescherming en met
grote invloed van veilingen en telersverenigingen.

De landbouwproductie wordt steeds meer beïnvloed door
randbeperkingen uit verschillende beleidsdomeinen. De laatste module gaat dieper in op deze interacties en behandelt
daarbij het inkomensbeleid als vervanging van het vroegere
marktbeleid.

Als slot van deze module wordt ook ingegaan op de gevolgen
van het gevoerde beleid voor de Europese en Vlaamse landbouw.
Sessie 1:
		
Sessie 2:
		
Sessie 3:
		
Sessie 4:
		

Beleid rond productie en handel in melk- en
vleesproducten
Beleid rond productie en handel in granen en
veevoeders
Beleid rond productie en handel in suiker en
tuinbouw
Gevolgen van landbouw- en handelsbeleid voor
de Europese en Vlaamse landbouw

Lesgevers:
		
		
Data:

P. Appeltans, R. Debergh, Y. Dejaegher,
R. Maillard, S. Nolte, J. Relaes, M. Rosiers
en P. Verhelst
14 en 28 februari, 6 en 13 maart 2012

Slotevent: Toekomst van handelsbeleid in landbouwgrondstoffen
De lessenreeks wordt afgesloten met een proclamatiesessie en een debat over de toekomst van het
handelsbeleid en de positie van de Europese landbouwsector. Details worden later bekend gemaakt.

Vervolgens wordt ook het plattelandsbeleid en de relatie
met grondstoffenproductie en handel bekeken. Het Europees
milieubeleid wordt ook geanalyseerd met bijzondere aandacht
voor het beleid rond genetisch gemodificeerde organismen.
Tot slot worden het voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid
besproken en hun impact op de handel in landbouwproducten.
Hierbij komt ook de invloed van non-tariff barrières aan bod.
Sessie 1:
		
Sessie 2:
Sessie 3:
		
Sessie 4:
		

Toekomst van het Europees landbouwinkomensen plattelandsbeleid
Het EU-beleid met betrekking tot non-EU landen
Europees milieu- en GMO-beleid inzake
landbouwgrondstoffen
Voedselveiligheids- en kwaliteitsbeleid en
non-tariff barrières

Lesgevers: K. Dillen, M. Maertens, E. Tollens, J. Vandamme,
		
W. Verbeke, H. Versteylen en P. Wehrheim
Data:
20 en 27 maart, 17 en 24 april 2012
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of Agriculture
> Prof. Joris Relaes, Kabinetschef Landbouw,
Visserij en Plattelandsbeleid, Kabinet MinisterPresident Kris Peeters
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De lessen worden in het Nederlands gegeven, behalve een

De lessen worden gegeven van 18u tot 21u30, in 2 delen,

les van module 2 (31 januari 2012) en een les van module 4

gescheiden door een broodjesmaaltijd.

(17 april 2012). Deze worden in het Engels gedoceerd. Een
goede kennis van het Engels is dus vereist.

De lessen worden gegeven aan de Universiteit Gent, Instituut
voor Permanente Vorming, IVPV leszaal A, Gebouw Magnel,
Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.
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for agriculture, food and rural areas’ van A. Oskam, G. Meester
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E-mail: ivpv@UGent.be

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25%
van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering

Indien u deze folder meerdere malen zou ontvangen,

wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht
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omstandigheden.
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getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

