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In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt er enkel directe inkomenssteun
en bepaalde Pijler-II -steun gegeven aan ‘GLB-actieve landbouwers’. Deze informatiefiche legt uit welke
steunaanvragers geen steun kunnen ontvangen omdat ze geen ‘GLB-actieve landbouwers’ zijn.

1 WELKE STEUNAANVRAGERS ZIJN GEEN GLB-ACTIEVE
LANDBOUWERS?
 Steunaanvragers van wie het landbouwareaal voor de helft of meer bestaat uit natuurlijke graslanden en die op
minder dan 75% van hun natuurlijke graslanden de minimumactiviteit uitvoeren, zijn GEEN GLB-actieve
landbouwers.
> Natuurlijke graslanden = gronden met ruige grassen, grassen met een belangrijke aanwezigheid van mossen,
kruidachtige gewassen of andere weinig voedzame grassoorten, of ouder weidegras met een zekere graad
van veronkruiding.
> Meer informatie over de minimumactiviteit vindt u in de fiche ‘Subsidiabiliteit van landbouwareaal’.
 Steunaanvragers die luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoeddiensten of permanente sport- en
recreatiegebieden exploiteren, zijn GEEN GLB-actieve landbouwers.
Uitzondering: Steunaanvragers die permanente sport- en recreatiegronden hebben aangelegd in het kader van de
verbreding of diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet-agrarische activiteiten, zoals hoevetoerisme,
hoevekamperen, boerengolf en teambuildingspelen, worden niet beschouwd als uitbaters van permanente sporten recreatiegronden.
Tegenbewijs kan u leveren bij uw buitendienst of als bijlage bij de verzamelaanvraag 2021 door middel van een
“verklaring door een gecertificeerd accountant”.
Via deze verklaring dient u:
 Hetzij aan te tonen dat de jaarlijkse rechtstreekse betalingen minimaal 5% bedragen van de inkomsten uit nietlandbouwactiviteiten.
 Hetzij aan te tonen dat uw landbouwactiviteiten significant zijn. Hiervoor moet u aantonen dat de totale
inkomsten uit landbouwactiviteiten ten minste 1/3 bedragen van de totale inkomsten.
De gecertificeerde accountants kunnen opgezocht worden op de website van ITAA (‘Institute for Tax advisors &
Accountants’) ).
Opgelet: Ook een verbonden onderneming mag geen luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken,
vastgoeddiensten of permanente sport- en recreatiegebieden exploiteren. Een verbonden onderneming is een
onderneming die via een relatie van volledige zeggenschap in de vorm van eigendom of meerderheidsbelang direct
of indirect, via rechtspersonen of natuurlijke personen, verbonden is met de steunaanvrager.
Verbonden betekent: controle hebben over of onder controle staan van.
 Vb. De steunaanvrager (nl. het landbouwbedrijf) mag geen eigenaar of meerderheidsaandeelhouder zijn van
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 Vb. Een vastgoeddienst mag geen eigenaar of meerderheidsaandeelhouder zijn van de steunaanvrager (nl. het
landbouwbedrijf).
Indien in dit geval de steunaanvrager tegenbewijs wil indienen moet de “verklaring door een gecertificeerd
accountant” ook de inkomsten van de verbonden ondernemingen met negatieve activiteiten bevatten.
Als de steunaanvrager in de verzamelaanvraag verklaart dat noch hij/zij noch een verbonden onderneming een
activiteit van de negatieve lijst uitoefent, moet het de steunaanvrager bekend zijn dat relevante bewijsstukken
(bijvoorbeeld verklaring door gecertificeerd accountant) kunnen opgevraagd worden waarmee de status van GLBactieve landbouwer kan worden aangetoond bij een eventuele controle ter plaatse of administratieve controle bij
het betaalorgaan.

2 GEVOLGEN NIET ‘GLB-ACTIEVE LANDBOUWER’
Als u een ‘niet GLB-actieve landbouwer’ bent dan kan u geen rechtstreekse betalingen ontvangen. Ook bepaalde
niet-rechtstreekse betalingen (hectaresteun voor biologische landbouw, bedrijfsadvies via KRATOS, LVagromilieumaatregelen, VLM-beheerovereenkomsten, inkomenscompensatiepremie en onderhoudssubsidie voor
bebossing, subsidie brede weersverzekering) kan u in dat geval niet ontvangen. U kan eventueel wel andere nietrechtstreekse steun aanvragen en handelingen doen in kader van de mestwetgeving.

3 BETEKENT EEN KLANTNUMMER BIJ HET DEPARTEMENT
LANDBOUW EN VISSERIJ AUTOMATISCH DAT IK EEN ‘GLBACTIEVE LANDBOUWER’ BEN IN KADER VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJKE LANDBOUWBELEID (GLB)?
Neen. Als u een klantnummer hebt, betekent dit niet dat u automatisch ‘actieve landbouwer’ bent in het kader van
het GLB. Dit laatste is een vereiste om rechtstreekse betalingen te kunnen ontvangen. U kan een klantnummer
hebben maar toch geen ‘GLB-actieve landbouwer’ zijn.

4 MEER INFORMATIE
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u 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’.
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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.
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