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Voor jonge landbouwers is het financieel moeilijk om nieuwe economische activiteiten in de 
landbouwsector op te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Om hieraan tegemoet te komen zijn in het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verschillende maatregelen opgenomen, onder meer een extra 
inkomenssteun voor jonge landbouwers die met hun landbouwactiviteiten beginnen. Het doel is om de 
eerste vestiging van hun bedrijf te vergemakkelijken. 

1 VOORWAARDEN BETALING JONGE LANDBOUWERS 2022 

Om in 2022 in aanmerking te komen voor de betaling voor jonge landbouwers, moet aan enkele 
specifieke voorwaarden voldaan zijn. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing op de landbouwer (het 
landbouwbedrijf) en andere zijn van toepassing op de jonge zaakvoerder. 

Als landbouwer wordt beschouwd de rechtspersoon, de groepering van natuurlijke personen of de 
natuurlijke persoon aan wie het klantnummer bij het Departement Landbouw en Visserij is gekoppeld.  
De jonge zaakvoerder is een natuurlijke persoon die alleen of samen met andere natuurlijke personen de 
officiële verantwoordelijke is van deze landbouwer. Als het klantnummer uitsluitend gekoppeld is aan 
één natuurlijke persoon, is de jonge zaakvoerder dezelfde als de landbouwer.  

Voorwaarden waaraan de landbouwer moet voldoen: 
 De landbouwer is een Vlaamse (interregionale) landbouwer. Waalse (interregionale) landbouwers 

moeten de betaling voor jonge landbouwers aanvragen via hun Waalse verzamelaanvraag. 
 De landbouwer is een GLB-actieve landbouwer.  
 De landbouwer beschikt over een jonge zaakvoerder. 
 De landbouwer vraagt de betaling voor jonge landbouwers aan via de verzamelaanvraag van 2022. 
 De landbouwer activeert (Vlaamse en/of Waalse) betalingsrechten in 2022. 

Voorwaarden waaraan de jonge zaakvoerder moet voldoen: 
 De jonge zaakvoerder is jonger dan 41 jaar in het eerste jaar dat de landbouwer een aanvraag voor 

de Betaling voor jonge landbouwers  indient. Met andere woorden, als de jonge zaakvoerder in dat 
jaar 41 jaar wordt, komt hij niet meer in aanmerking.  

 De jonge zaakvoerder vraagt binnen de vijf jaar na zijn eerste vestiging de betaling voor jonge 
landbouwers voor de eerste keer aan. Als de landbouwer al eerder bestond (bv. in het geval van een 
rechtspersoon) maar de jonge zaakvoerder later is toegetreden, wordt het jaar genomen waarin de 
jonge zaakvoerder verantwoordelijk is geworden binnen de landbouwer. 

 De landbouwer waarvoor de betaling voor jonge landbouwers wordt aangevraagd, is de eerste 
vestiging van de jonge zaakvoerder.  
Ook al voldoet de jonge zaakvoerder aan alle overige voorwaarden, op een tweede, derde… vestiging 
kan geen betaling voor jonge landbouwers toegekend worden. 
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Onder eerste vestiging van een landbouwbedrijf wordt één van de volgende gevallen bedoeld: 
> U baat als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam;  
> U bent als natuurlijk persoon voor de eerste keer bestuurder, beherende vennoot of zaakvoerder 

van een rechtspersoon; 
> U bent als natuurlijk persoon voor de eerste keer lid van een groepering. 

 De jonge zaakvoerder is vakbekwaam en kan dit aantonen met één van volgende bewijsstukken: 
> Een diploma of getuigschrift van een basisopleiding inzake landbouw, tuinbouw of aanverwant op 

het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs; 
> Een installatieattest van een startersopleiding land- en tuinbouw (B-cursus) behaald voor 

1 september van het jaar van de aanvraag; 
> Een diploma of getuigschrift van een basisopleiding die als gelijkwaardig wordt erkend met een 

startersopleiding land- en tuinbouw. Over deze gelijkwaardigheid wordt beslist op basis van een 
gemotiveerde en gedocumenteerde aanvraag. 

 De jonge zaakvoerder heeft daadwerkelijk, langdurig zeggenschap binnen de rechtspersoon of de 
groepering van natuurlijke personen. 
> Daadwerkelijke, langdurige zeggenschap heeft betrekking op de financiële inbreng van de jonge 

zaakvoerder, het dagdagelijks bestuur en het delen in financiële risico’s. Dit kan alleen of samen 
met andere bedrijfshoofden.  

> Daadwerkelijk, langdurig zeggenschap moet aangetoond kunnen worden met statuten en het 
aandelenregister in het geval van een rechtspersoon of (bij voorkeur) met een 
samenuitbatingscontract in het geval van een groepering.  Het contract of de statuten mogen 
geen bepalingen bevatten die de bevoegdheden van de jonge zaakvoerder beperken. 

2 MEERDERE AANVRAGEN BETALING JONGE 
LANDBOUWERS 

De betaling voor jonge landbouwers kan slechts één keer per landbouwbedrijf worden toegekend en dit 
gedurende een periode van maximaal vijf opeenvolgende jaren.  

Als de groepering of de rechtspersoon meerdere jonge zaakvoerders bevat, kan slechts één van hen de 
betaling voor de jonge landbouwers aanvragen voor maximaal 5 opeenvolgende jaren. 

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) in voege. De 
premievoorwaarden die vanaf 2023 gelden, worden vastgelegd binnen het nieuwe wettelijke kader. 

3 JAARLIJKSE AANVRAAG 

U moet deze premie jaarlijks aanvragen. Dus ook als u in het verleden een aanvraag heeft ingediend die 
goedgekeurd is, en u in de komende jaren nog in aanmerking komt, moet u in deze jaren expliciet een 
aanvraag tot betaling voor jonge landbouwers indienen via de verzamelaanvraag. 
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4 PREMIEBEDRAG 

U ontvangt een extra betaling per geactiveerd (Vlaams en/of Waals) betalingsrecht voor maximaal 90 
geactiveerde betalingsrechten (met oppervlakte-equivalent van 90 subsidiabele hectares). 
De waarde van de extra betaling is afhankelijk van het aantal aanvragen binnen die campagne.  

5 AANVRAAG BETALING 2022 

Als u aan de hoger beschreven voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag tot betaling voor jonge 
landbouwer indienen. Deze aanvraag gebeurt via de verzamelaanvraag op het e-loket van het 
Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be. De indieningsdatum van de 
verzamelaanvraag telt ook als indieningsdatum van de aanvraag tot de betaling voor jonge 
landbouwers. Als de initiële verzamelaanvraag na 30 april maar tot en met 25 mei is ingediend geldt een 
vermindering met 1% per werkdag op de betaling van de extra steun. Bij een initiële verzamelaanvraag 
die is ingediend na 25 mei is er geen aanvraag tot betaling voor jonge landbouwers meer mogelijk. 

Bij de aanvraag voegt u een bewijsstuk van vakbekwaamheid toe voor zover het Departement 
Landbouw en Visserij hier nog niet over beschikt.  

Afhankelijk van de bedrijfsvorm voegt u een bewijsstuk van zeggenschap van de jonge zaakvoerder toe, 
voor zover het Departement Landbouw en Visserij hier nog niet over beschikt.  

6 LEES OOK  

 ‘Toekenning van betalingsrechten in 2022’; 
 ‘Betalingsrechten uit de Vlaamse reserve’; 
 ‘Identificatie als landbouwer - Actieve landbouwer’. 

7 MEER INFORMATIE 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB)) vindt u onder 'informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie.  

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij. Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en 
Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’. 

 

http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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Kunstmatige creatie van voordelen 
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van 
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening, 
randvoorwaarden… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te bekomen’ conform 
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot 
correctieve acties. 

Disclaimer 
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen. 


