
GLB na 2022
Stand van zaken
Voorlopig plan ikv openbaar onderzoek
Giel BOEY, adviseur internationaal beleid
Lunchdate– 17 maart 2022



Situering proces



Wat ligt voor?

Vlaamse invulling
- Haalbaar ingevulde 

randvoorwaarden
- Herverdeling inkomenssteun
- Realistische invulling Groene 

Architectuur
- Focus jonge boeren
- Verderzetting 

plattelandsbeleid

Input Boerenbond
- Haalbaarheid behouden –

technische input
- Houden wat goed is -

bevestiging
- Budgetverdeling

Europees kader
- Versterkte randvoorwaarden
- Aangepaste directe 

inkomenssteun
- Verderzetting 

plattelandsbeleid
- Vergroenende indicatoren



Vlaams strategisch plan: inhoud

- AMKM
- VLIF
- Advies en onderwijs
- Samenwerking
- BO

- Basisbetaling voor 
duurzaamheid

- Herverdelende betaling
- Top-up jonge boer
- Ecoregelingen
- Capping

Pijler 1: directe steun Pijler 2

Sectorale 
interventies

Pijler 1: GMO

Randvoorwaarden
Definities: actieve boer, …



Toegang tot steun

• Actieve landbouwer:

• Het hebben van een NACE-BEL-code landbouw 

• Verhouding tussen de btw verkoopshandelingen aan 6% (landbouw) tov de 
verkoopshandelingen van alle economische activiteiten (onder voorbehoud)

• Het hebben van een bepaalde standaardverdiencapaciteit

• Uitsluiting overheids-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en erkende 
terreinbeherende organisaties

• Aandacht voor pluri-actieve landbouwers, bijberoepers/geleidelijke instromers en alle 
verdienmodellen

> + Monetaire ondergrens van 400 euro voor ontvangen van directe steun



Randvoorwaarden
• Sociale conditionaliteit (nieuw): 

• Bevoegde controlediensten geven inbreuken door aan departement landbouw > kunnen 
sancties/korting geven (uitwerking nodig); eventueel pas in 2025 in voege

• Instandhouding blijvend grasland (GLMC1)
• Gebruik ratio op Vlaams niveau blijft overeind  - nieuw referentie 2018

• Bescherming van wetlands en veengebieden (GLMC 2)
• Verbod op omploegen en omzetten van als EKBG aangeduide wetlands- en veengebieden 

binnen N2000-gebieden (met eventuele aanpassing ook buiten N2000 o.b.v. lopende 
carteringsoefening)

• Verbod op het verbranden van stoppels (GLMC 3)
• Minstens één geldig analyseresultaat OC en pH per schijf van 5 ha areaal landbouwgrond 

ex. grasland en permanente bedekking; als OC-gehalte te laag: advies volgen; als pH te laag: 
bekalken (verderzetting huidig beleid)

• Stoppels mogen niet afgebrand worden



Randvoorwaarden
• Bufferstroken (GLMC 4)

• Verplichte aanleg van bufferstroken langs ‘waterlopen’

• Minimum van 3 m > geen GBM en geen bemesting langs ‘waterlopen’ = EU-kader

• Vlaanderen:
• Langs alle bevaarbare waterlopen en onbevaarbare waterlopen cat. 1, 2, 3

• 3 meter zonder GBM, 5 meter bemestingsvrij (VEN en helling = 10m), waarvan 1ste meter 
teeltvrij

• Beperken bodemdegradatie en erosie (GLMC 5) + minimale 
bodembedekking (GLMC 6)
• Verplichte toepassing erosiemaatregelen paarse en rode percelen: keuzemenu

• Onderhavig aan bijsturing werkgroep erosie

• Vanggewassenregeling MAP 6



Randvoorwaarden
• Gewasrotatie op bouwland (GLMC 7)

• Rotatie = op eenzelfde perceel, geen eenzelfde gewas (muv meerjarige teelten en grassen) 

twee jaar na elkaar als hoofdteelt, tenzij tussenteelt minstens 8 weken aangehouden

• Vlaanderen zal zoeken naar regionaal bepaalde uitzonderingen/ equivalente maatregelen 

(bv gewasdiversificatie of vruchtwisseling vlinderbloemigen)

• Vrijstelling voor bedrijven met

• Meer dan 75% vh bouwland wordt gebruikt voor productie van grassen, kruidachtige 

voedergewassen of vlinderbloemigen, of braak, of combinatie

• Meer dan 75% van het subsidiabel areaal = BG, productie van grassen of andere kruidachtige 

voedergewassen of combinatie (of gewassen onder water)

• Geen vrijstelling voor bedrijven met areaal bouwland tot 10 ha



Randvoorwaarden
• Instandhouding niet-productieve kenmerken en areaal (GLMC 8a)

• 3 opties om in te vullen:
• Minimum van minstens 4% van het bouwland voor NPE, inclusief braak
• Minimum 7% van bouwland indien ook vanggewassen [of vlinderbloemigen] (zonder GBM; 

wegingsfactor 0,3), waarvan 3% NPE
• [Minimum van 7% bouwland, waarvan 4% met relevante ecoregeling en 3% zuiver NPE]

• Lijst van NPE die in aanmerking komen:
• Braak
• Akkerranden en bufferstroken (bv 1 meter teeltvrije strook)
• Landschapselementen:

• Houtkanten
• Heggen
• Groep van bomen met overlappende kruinen en bosjes
• Bomenrijen
• Grachten en sloten
• Poelen en vijvers



Randvoorwaarden
• Instandhouding niet-productieve kenmerken en areaal (GLMC 8a)

• Vrijstelling voor bedrijven met

• Meer dan 75% vh bouwland wordt gebruikt voor productie van grassen, kruidachtige voedergewassen of 

vlinderbloemigen, of braak, of combinatie

• Meer dan 75% van het subsidiabel areaal = BG, productie van grassen of andere kruidachtige 

voedergewassen of combinatie (of gewassen onder water)

• Geen vrijstelling voor bedrijven met areaal bouwland tot 10 ha

Rekenvoorbeeld:

• Bedrijf van 50 ha: 5 ha fruit, 10 ha blijvend grasland, 35 ha akkerbouwteelten en tijdelijk grasland (= 

bouwland)

• Ofwel: 4 % van bouwland met zuivere NPE = 35 ha * 4% = 1, 4 ha

• Ofwel 3% aan NPE = 1,05 ha + minstens 4% aan vanggewassen = 1, 4 ha, maar wegingsfactor 0,3 = 4, 6 ha

• In totaal dus 5,65 ha , waarvan 4,6 ha vanggewassen



Randvoorwaarden

• Biodiversiteit en landschap (GLMC 8b –c –d )
• Voorwaarden voor wijzigen landschapselementen naleven – individuele of 

groepen bomen toegevoegd!
• Verbod heggen en bomen snoeien tijdens broeiseizoen
• Facultatief: maatregelen om invasieve plantensoorten te voorkomen ( te 

bepalen)

• Verbod op het omzetten en ploegen van EKBG 
• Verbod op het omzetten en omploegen van EKBG zowel binnen als buiten Natura2000 (buiten 

Natura2000 i.k.v. bescherming historisch permanent grasland in de Polders)



Randvoorwaarden
- RBE 1: Water i.k.v. fosfaat

- regels en vergunning voor het gebruik van water voor bevloeiing
- Naleving Vlaamse mestwetgeving en waterwetboek 

- RBE 2: Toepassing Nitraatrichtlijn en mestwetgeving
- RBE 3 en 4: Toepassing vogel- en habitatrichtlijn
- RBE 5: Levensmiddelenwetgeving

- Traceerbaarheid, geschiktheid, hygiëne
- RBE 6: verbod op het gebruik van hormonen
- RBE X: identificatie en registratie: geschrapt
- RBE X: melding dierziekten: geschrapt
- RBE 12 en 13: gebruik GBM

- verbod op gebruik van niet-erkende GBM, bepalingen voor opslag en naleving 
voorschriften

- keuring spuittoestel, fytolicentie, naleven afgebakende zones…
- RBE 14, 15, 16: respecteren dierenwelzijnseisen



Pijler 1

• Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
• O.b.v. systeem betalingsrechten (geen nieuwe referentie)
• Interne convergentie: 

• Laagste waardes naar 85% van vooropgestelde gemiddelde waarde tegen 2026
• bovengrens waarde per betalingsrecht verplicht

• O.i.v. budget, ecoregelingen en herverdeling > sowieso daling van budget 
betalingsrechten

• Rechten uit de reserve (nieuw of ophoging): jonge boeren, nieuwe boeren, 
bioboeren



Pijler 1
• Herverdelende betaling: 

• Verplicht voor lidstaat
• 10% van budget directe steun gaat naar afgebakende groep o.b.v. areaal
• Gevaar om van jong naar oud te herverdelen
• Voorwaarde: actieve landbouwer die minstens een betalingsrecht activeert
• Bedrag van iets meer dan 90 euro/subsidiabele ha voor elke actieve boer op 

het areaal tussen 10 en 30,99 ha



Pijler 1

• Top-up jonge boer
• Blijft overeind
• Aanvraag binnen 5 jaar na eerste vestiging/ jonge boer verantwoordelijk
• Meerdere niet-gelijktijdige aanvragen zijn mogelijk, indien meerdere jonge boeren in 

landbouwbedrijf die voldoen aan voorwaarden
• Betaling per subsidiabele hectare, met max van 90ha met hoger eenheidsbedrag tussen 0 en 

45 ha
• 200 euro per subsidiabele hectare

• Capping
• Niet verplicht voor lidstaat, Vlaanderen vult dit wel in
• Max van 100.000 euro – maar tussen 60.000 en 100.000 euro al verlaging van 85%
• Geen aftrek van arbeidskosten



Pijler 1

• Gekoppelde steun  - gespecialiseerde vleesveehouderij
• ‘Nieuwe’ inkomensondersteuning voor duurzame lokale rundvleesproductie

• Lokale eiwitvoorziening – voorwaarden te bepalen
• Langdurig graslandbeheer – voorwaarden te bepalen

• Subsidievoorwaarden
• Min. 90% van moederdieren, 8 maanden vóór kalving op het beslag
• 8 maanden voor kalving moeten alle moederdieren correcte I&R hebben
• Moederdieren zijn vleestype
• Min. 30% van kalveren = vleestype - geboren tijdens kalenderjaar, min 3 maanden 

aanhouden
• Minimum van 14 zoogkoeien die in het kalenderjaar een kalf hebben voortgebracht
• De zoogkoeien hebben minstens gedurende een vast te leggen periode toegang tot of 

staan op de weide



Pijler 1

• Gekoppelde steun  - gespecialiseerde vleesveehouderij
• Instapvoorwaarden

• Het areaal BG op het bedrijf blijft behouden
• Graslandbeheer + lokale eiwitvoorziening
> landbouwer moet in totaal 20 punten halen op keuzemenu van maatregelen via de 
VZA
• Bv:

• EKBG, HPG, 2-GVE percelen
• Productief kruidenrijk grasland
• Extensief beheerd grasland
• …
• 3 vorken in percentage eigen voedervoorziening (incl eiwithoudende gewassen) obv areaal 

en aantallen dieren
• Degressieve betaling obv drie vorken: <50, 50-100, >100; 



Pijler 1

• Ecoregelingen 
• Ter opfrissing:  vrijwillig, eenjarig en gebaseerd op kosten en gederfde 

inkomsten
• Ook voor dierenwelzijn
• Betaling per dier mogelijk (bv dierenwelzijn, antibiotica, eventueel klimaat)
• Budget van 25% van directe steun

• Kortingssysteem indien in P2 minimum oormerk overschreden wordt
• Leerperiode voor eerste twee jaar met mogelijkheid om ongebruikte middelen te 

recupereren in bv BR, tenzij te veel > compensatie nodig in P1 of P2
• Maatregelen: zie verder



Vlaams strategisch plan: overzicht

- AMKM
- VLIF
- Advies en onderwijs
- Samenwerking
- Beheerovereenkomst

en

- Basisbetaling voor 
duurzaamheid

- Herverdelende betaling
- Top-up jonge boer
- Ecoregelingen
- Capping

Pijler 1: directe steun Pijler 2

Sectorale 
interventies

Pijler 1: GMO

Randvoorwaarden
Definities: actieve boer, …



Groene architectuur: ecoregelingen (P1) en AMKM (P2)
• Aanhouden grasland
• Koolstof in akkerland
• Ecoteelten
• Voeder- en managementmaatregelen rundvee
• Bio: omschakeling en verderzetting
• Eenjarige bufferstroken
• Mechanische onkruidbestrijding
• Meerjarige bloemenstrook (fruitteelt)
• Teelttechnische erosiebestrijding
• Gewasrotatie met leguminozen
• Precisielandbouw
• Bodempaspoort
• Behoud lokale veerassen
• Boslandbouw
• Dierenwelzijn
+ BO’s



Aanhouden grasland
• Maatregel 1: basispremie voor blijvend grasland - AMKM

• Enkel op percelen tijdelijk grasland dat de afgelopen 4 jaar niet vernieuwd is

• Maatregel 2: premie aanliggen grasland - ecoregeling
• Vergoeding voor NIET PLOEGEN grasland ouder dan 10 jaar (115 euro/ha) en ouder dan 15 jaar

• Maatregel 3: Extensiever beheerd grasland - ecoregeling
• Vergoeding voor extensief beheerd grasland – enkel dierlijke bemesting en geen GBM (muv akkerdistel)



Organisch koolstofgehalte bodem in bouwland -
ecoregeling
• Maatregel 1: verhogen organische stofgehalte in de bodem op bedrijfsniveau, adhv het teeltplan

• Maatregel 2: koolstofrijke inputs op perceelniveau 

• Minimum aanvoerdrempel, conform de mestwetgeving
• compost 
• stalmest 
• houtsnippers

• Maatregel 3: vergoeding voor percelen met goede resultaten 



Ecoteelten - ecoregeling
• Maatregel 1: Eenjarige eiwitteelten 

• ( bv veldbonen, voedererwten, soja, quinoa, of mengsels)

• Maatregel 2: Teelten met bijdragen aan milieu, klimaat en biodiversiteit 

• (bv vezelhennep, koolzaad, groenbedekkers in hoofdteelt) 

• Maatregel 3: Eénjarige faunavriendelijke teelten 

• (bv regulier zomergraan, faunamengsel, voorjaarsbraak)

• Maatregel 4: Faunavriendelijke nateelten

• (bv vroegafrijpende variant van japanse haver of mengsel hiermee)



Ecoteelten - AMKM
• Maatregel 1: meerjarige eiwitteelten

• Lijst met rein- en mengteelten – bv vlinderbloemigen, graskruidenmengsels
• Vlinderbloemigen 
• Graskruiden
• Uitgestelde luzerne

• Maatregel 2: meerjarige teelten tbv milieu, klimaat en biodiversiteit 
• Bemesting is niet toegelaten
• Nieuwe aanplant volgens vastgestelde voorwaarden (data en dichtheden) – facturen!

Algemene voorwaarde:
>  Perceel moet 2 vorige campagnes als blijvende teelt of bouwland aangegeven 
zijn



Voedermaatregelen rundvee - AMKM
• M 1 - geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad voor lacterend melkvee

• M2- nitraat voor lacterend melkvee

• M3: 3-NOP voor lacterend melkvee

• M4: bierdraf en koolzaadschroot voor lacterend melkvee

Vergoeding per lacterende koe op het bedrijf
 Jaarlijkse keuze voor welke voedermaatregel toegepast wordt – verbintenis = 5 jaar
Aanvullende nationale financiering van 1,5 mio euro
Zie ook pre-ecoregelingen



Steun biologische landbouw
• Maatregel 1 - Omschakeling bio : AMKM

• Subsidie in functie van de teelt (bedragen onder voorbehoud)
• Grasland en meerjarige voederteelten: 390 euro/ha
• Akkerbouwteelten: 900 euro/ha
• Fruit, groenten en kruiden: 1700 euro/ha

• Maatregel 2 – voortzetting bio-landbouw - ecoregeling
• Vergoeding bovenop basisinkomenssteun
• Max 20 ha per bedrijf
• Vergoeding tussen 0 en 5 ha hoger (200 euro/ha) dan tussen 5 en 20 ha (100 

euro/ha) (bedragen onder voorbehoud)
• Combineerbaar met alle ecoregelingen, AMKM, BO’s



Eenjarige bufferstroken - ecoregeling
• M1: grasstrook erosie 

• Aanleg grasstrook erosiegevoelig perceel (lichtgroen tot paars – zolang niet verplicht) 

• M2: grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen 

• ter bescherming tegen GBM en nutriënten van waterlopen, holle wegen, houtkanten,…

• M 2 bis: grasbufferstrook langs waterlopen ikv GLMC 4 – teeltvrije strook omwille van verbod GBM

• Idem voorgaande M2
• 3 meter breedte over heel de strook

• M3: bufferstrook plus – graskruidenmengsel 

• M 4: Bufferstrook plus – bloemenmengsel

 Variabele breedtes mogelijk / verplicht obv erosiegevoeligheid

 Stockage en wendakker mogelijk indien gespecifieerd



Mechanische onkruidbestrijding

• Nu ecoregeling > geeft meer flexibiliteit

• Mechanische onkruidbeheersing toepassen op voor-, hoofd- en 
nateelt 

• Verbod op gebruik synthetische onkruidbestrijding of 
bodemontsmetting

• Toepassing is mogelijk op alle teelten, met uitzondering van: 
grasland, grasklaver, grasluzerne, klaver, luzerne, vlinderbloemige 
mengsels, miscanthus en bebossing



Meerjarige bloemenstrook fruitteelt - AMKM

• M 1: Aanleg en onderhoud van bloemenstroken tussen de rijen
• Om de 3 bomenrijen
• Mengsel en maairegime vast te leggen: éénjarige, tweejarige en vaste wilde bloemen
• Geen gebruik van GBM op de bloemenstrook; beperkt en afgebakend op de fruitbomen

• M2: Aanleg en onderhoud aan de rand van de boomgaard 
• Minstens 3 meter breed
• Inzaai in het najaar voorafgaand aan verbintenis – mengsel van éénjarige en meerjarige 

bloemen
• Gepast beheer, inclusief maaibeheer: aanwezigheid bloeiende planten garanderen en 

onkruiden onderdrukken
• Geen GBM op bloemenstrook



Teelttechnische erosiebestrijding - ecoregeling
• Stimuleren van teelttechnische erosiebestrijdende maatregelen op 

erosiegevoelige percelen (oranje, gele en lichtgroene percelen):
1. Aanleg van drempels tussen de ruggen bij ruggenteelten 

2. Niet-kerende bodembewerking (incl. strip-till en directe inzaai) met 
bodembedekking toepassen voor de teelt die geen ruggenteelt is  

3. Vollevelds inzaaien van maïs 

Eventueel uitbreiding van lijst bij nieuwe wetenschappelijke inzichten



Gewasrotatie met leguminosen - ecoregeling

• De teelten op het perceel komen uit drie verschillende 
gewasgroepen in de huidige en de vier voorgaande campagnes. (De 
gewasgroepen worden in de regelgeving bepaald) 

• In de teeltrotatie moet minstens 1 maal leguminosen als hoofdgewas 
voorkomen. Welke leguminosen wordt afgebakend in de regelgeving

• Perceel was in de twee voorgaande jaren bouwland – permanente 
teelten en BG komen niet in aanmerking

• In laatste 4 jaar minstens 2 jaar aangegeven als in gebruik voor de 
hoofdteelt door de aanvrager (tenzij volledige bedrijfsovername) + 
in gebruik tijdens hoofdteelt in het jaar van aanvraag



Precisielandbouw - ecoregeling
• Maatregel 1 - Algemene uitrol van precisielandbouw 1.0

• Op bedrijfsniveau 
• voor toediening van korrelmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op 

basis van GPS-sturing van machines

• Maatregel 2 - Eerste stap richting precisielandbouw 2.0

• Plaatsspecifiek bekalken op perceelniveau obv taakkaart

• Verdere uitrol naar andere precisietechnieken mogelijk

Zie ook pre-ecoregelingen



Bodempaspoort voor duurzaam bodembeheer op 
bedrijfsniveau- ecoregeling
• Stimuleren van staalname en gebruik bodempaspoort – opname 

gegevens bodemanalyses, historiek,…
• Bijhouden en benchmarken van pH, koolstofpercentage, bodemtype, 

fosfaattoestand, teeltrotatie, nutriënten
• Volledig subsidiabel areaal
• In betreffende kalenderjaar staalname op minstens OC, P, K en pH + 

opname in bodempaspoort
• 1ste 10 ha op minstens 2 percelen
• Iedere volgende begonnen schijf van 10 ha op minstens 1 perceel



Behoud lokale rassen – ecoregeling/ AMKM

• AMKM voor lokale schapen-, geiten en varkensrassen – def actieve boer 
telt niet
• Belgisch landras en Piétrain
• Ardense voskop, Belgisch melkschaap, Belgische hertegeit, 

• Ecoregeling voor Rood ras, Witrood ras, BWB dubbeldoel en 
Kempens roodbont obv

• Extra vergoeding bij deelname melkproductieregistratie



Dierenwelzijn

• Maatregel 1: dierenwelzijnslabel – 1-jarige verbintenis
• Veehouder neemt deel aan het erkend Vlaams Centraal keurmerk 

dierenwelzijn, of daaraan gelijkgesteld keurmerk. 
• Per diersoort kan slechts 1 label vergoed worden 

• Maatregel 2: antibioticagebruik  - AMKM
• Voor actieve boeren met actief kalver-, pluimvee of varkensbeslag
• Maximum 3 keer een verbintenis van 1 jaar
• BD100-waarde moet verbeteren tov BD100-waarde van vorig jaar –

minimale reductie te bepalen



Boslandbouw - AMKM

• Onderhoud van boslandbouw
• Jaarlijkse snoei
• Beheer strook tussen of rond bomen
• Onderhoud veebescherming/wildbescherming

• Aanleg: NPI
• 5- jarige verbintenis 
• Belangrijk: enkel voor actieve boeren



Beheerovereenkomsten
• Bufferen en verbinden: 

• Bufferstroken, akkerstroken (met varierend
maairegime), bloemenakker, …

• Onderhoud houtige kleine landschapselementen
• Herstel en behoud van hagen, heggen, struwelen, 

kaphagen, houtkanten, houtwallen, houtsingels, 
knotbomen, taluds en holle wegen met houtige vegetatie

• Soortenbescherming:
• Zowel flora (waardevolle soortenrijke graslanden) als 

fauna (akkervogels, weidevogels, of specifieke soorten 
zoals grauwe kiekendief, hamster en of andere soorten).

 Begunstigden: actieve 
landbouwers en andere 
grondgebruikers, mits ze 
gronden registreren in GCBS –
geen overheden en 
terreinbeherende organisaties

 Enkel subsidiabele 
landbouwgrond in 
beheergebied BO 

 Geen maatregelen erosie en 
water



Pijler 2 - VLIF
• Productieve investeringssteun - verderzetting

• Aanpassing steunpercentages - variatie van 15%, 30%, 40% en 50%
• Jonge boer en ‘samenwerking’ extra score (samenwerkingsverbanden ook begunstigde)
• Bijkomende steun van 10% op categorie 30%, 40%, 50% voor jonge boeren

• Opstart – en overnamesteun voor jonge landbouwers – verderzetting en vernieuwing
• Obv bussinessplan / opstartplan /overnameplan – verdiencapaciteit moet behaald worden op einde van periode
• Steunbedragen: tot 100.000 eur obv verdiencapaciteit (onder voorbehoud)

• Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie 
op een landbouwbedrijf

• éénmalige steun aan individuele land- en tuinbouwbedrijven - opstarten of omschakelen van hun bedrijfsvoering naar 
een vernieuwde toekomstgerichte bedrijfsstrategie obv bussinessplan

• Bv.: inkomensdiversificatie, differentiatie, verbreding, nieuwe functies en/of verandering/omschakeling in functies van 
het bedrijf – economie, ecologie, maatschappij



Pijler 2 - VLIF

• Duurzame verwerking en afzet
• Verderzetting maatregel
• Samenwerking en voordeel voor primaire producent van belang

• Niet-productieve investeringen
• Selectie obv bijdrage aan doelstellingen – opdeling in 100%, 75% en 50% steun
• Forse verhoging budget tov vorige periode
• Uitbreiding lijst – zie ook kader 2022 – ook steeds mogelijk na blokperiode

• Innovatieve investeringen
• Verderzetting maatregel – pure innovatie of innovatie op investeringslijn uit VLIF-lijst



Interventie samenwerking
• Samenwerkingsprojecten:

• Samenwerkingsprojecten, waarbij ten minste een landbouwer of organisaties die 
landbouwers vertegenwoordigen betrokken zijn

• Projecten in agrovoedingsketen of agrarisch natuurbeheer of tussen boeren – positie 
boer, toegang tot grond, circulaire economie, hernieuwbare energie, verdienmodellen, 
…

• Jaarlijks minstens 1 projectoproep 
• Project moet concreet doel hebben, niet enkel kennisuitwisseling
• Het project heeft betrekking op een nieuw samenwerkingsverband of een nieuwe 

activiteit van een bestaand samenwerkingsverband. Subsidiëring van bestaande 
activiteiten is uitgesloten.



Vorming, advies, innovatie, platteland
• Aanpassing vormingskader voor land- en tuinbouwers : 2 kapstokken

• Luik Vraaggestuurde vorming en advies > landbouwer koopt adhv vouchers advies, vorming. Landbouwer betaalt deel zelf.

• Luik Aanbodgestuurde vorming > vormingscentra dienen jaarplannen in bij overheid, gratis voor doelgroep. W&W zal hieronder 
vallen, alsook starterscursussen
• Modernisering starterscursussen: modulair/ begeleiding op maat

• Demonstratieprojecten

• EIP

• Vanuit vraagstuk, met groep innoveren en oplossingen zoeken

• Max van 200.000 euro, met max steunpercentage van 90%

• LEADER: drie prioritaire thema’s

• Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en –afzet en valorisatie van biomassaresten

• Leefbare en levendige dorpen

• Biodiversiteit en landschapskwaliteit
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