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Context
Historiek 

Kiemen van GLB = kort na WO II
1951 – oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland en Italië 
1957 – Verdrag van Rome

Vertrekpunt van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
Onder andere de integratie van het Europese landbouwbeleid

Garanderen van voedselzekerheid => ‘nooit meer oorlog, nooit meer 
honger’
Basisdoelstellingen 

• Produceren van voldoende voedsel 
• Betaalbare voedselprijzen voor de consument 
• Een redelijk inkomen voor de landbouwer

Evolutie van het GLB over de jaren heen 
Inhoudelijk – doelstellingen 
EU met 27 lidstaten



Context

Toekomstig GLB 2023 -2027 

Start op 1 januari 2023

Verdere transitie naar een duurzame land - en bosbouw in de 
Europese Unie

Milieuduurzaamheid, sociale duurzaamheid, economische duurzaamheid
Focus op groener GLB, eerlijker GLB, verbeteren van de competitiviteit

Kennis, onderzoek en innovatie zijn hierbij essentieel

⇒ Zo brengt het GLB de landbouw in verzoening met de Europese Green 
Deal, die Europa uitzicht biedt op een inclusieve, concurrerende en 
milieuvriendelijke toekomst



Context

Toekomstig GLB 2023 – 2027

Meer prestatiegerichte aanpak met meer flexibiliteit voor de lidstaten 
om het GLB te laten aansluiten bij de specifieke noden en 
eigenschappen van de regio of lidstaat 



Europese doelstellingen GLB 2023 – 2027

3 algemene doelstellingen

9 specifieke doelstellingen

1 horizontale doelstelling



3 algemene
doelstellingen

Versterken van het 
sociaaleconomische 

weefsel van de 
plattelandsgebieden

Intensiveren van 
milieuzorg en klimaatactie

en bijdragen aan de 
verwezenlijking van de 

milieu- en klimaatgerelateerde
doelstellingen van 

de Unie

Bevorderen van een 
slimme, veerkrachtige 

en gediversifieerde 
landbouwsector om 
voedselzekerheid te 

garanderen

9 specifieke
doelstellingen

zorgen voor 
een eerlijk 

inkomen voor
de boeren

het 
concurrentievermogen 

vergroten

de positie van de 
boeren in de 

voedselvoorzienings-
keten verbeteren

de 
klimaatverandering 

bestrijden

zorgen voor het 
milieu

landschappen en 
biodiversiteit 
beschermen

de generatiewissel 
bevorderen

het platteland 
vitaal houden

de kwaliteit 
van onze 

voeding en 
gezondheid 
beschermen

1 horizontale
doelstelling KENNIS EN INNOVATIE STIMULEREN

Europese doelstellingen GLB 2023 – 2027



Proces opmaak Vlaams GLB Strategisch 
Plan

Analyse Vlaamse context

Afstemming



Analyse Vlaamse context

• Beschrijving Vlaamse land- en
tuinbouw, milieu en Vlaamse  
platteland

Omgevingsanalyse

• Administratief voorbereid
• Publieke bevraging 
• Met stakeholders i.k.v. LARA

SWOT’s

• Rapport publieke bevraging
• Andere visiedocumenten
• Bespreking klankbordgroep

Nodenanalyse 
op basis van

• O.b.v. prioritering noden
• Bespreking klankbordgroep
• In strategienota gegoten
• Advies SALV en Minaraad

Krachtlijnen

• Administratieve thematische 
werkgroepen
• Info van derden verwerken
• Afgetoetst met stakeholders 
waaronder klankbordgroep

Interventies

Proces opmaak 
Vlaams GLB Strategisch Plan



Proces opmaak 
Vlaams GLB Strategisch Plan
Afstemming

Omgevingsanalyse

Afstemming met 
stakeholders en 
brede publiek

Strategische 
adviesraden SALV

en Minaraad

Administratieve 
werkgroepen en 
vergaderingen 

Openbaar
onderzoek MER Ad hoc overleg 

met diverse 
organisaties 

Publieke 
bevragingen 

Klankbordgroep met 
meest betrokken 

stakeholders



Inhoud Vlaams GLB Strategisch Plan

7 krachtlijnen

3 horizontale elementen



Inhoud Vlaams GLB Strategisch Plan

Vlaanderen heeft 7 krachtlijnen geformuleerd waar men met het Vlaams 
GLB Strategisch Plan op wil inzetten

Op basis van 
10 Europese doelstellingen waar lidstaten kunnen op inzetten via het GLB 
én de Green Deal 
Resultaten uit de voorbereiding op Vlaams niveau



Krachtlijnen 
van het Vlaams GLB Strategisch Plan



De sterkste schakel in onze voedselketen

Ondernemerschap en vakmanschap stimuleren voor een 
dynamische, weerbaardere en duurzame land- en tuinbouwsector 
in samenhang met haar natuurlijke omgeving en de 
maatschappelijke context

Enkele voorbeelden:
o VLIF – Innovatieve en productieve investeringen op 

landbouwbedrijven Innovatieve en productieve investeringen op 
landbouwbedrijven 

o VLIF – Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte 
duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf

o VLIF – Investeringen voor duurzame verwerking en afzet van 
landbouwproducten

o Operationele programma’s Groenten en Fruit 
o Bijenteeltprogramma
o Dierenwelzijnslabel en reductie van antibioticagebruik



Een duurzaam inkomen voor duurzaam werk

Verduurzamen van het inkomen van de land - en tuinbouwer om 
zo een leefbaar inkomen te waarborgen en de bedrijfsontwikkeling 
in een snel veranderende omgeving te stimuleren

Enkele voorbeelden:
o Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
o Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
o Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
o Gekoppelde inkomenssteun – gespecialiseerde vleesveehouderij



Innovatie en kennisdeling maken 
grensverleggende ambities waar 

Innovatie en kennisdeling versnellen als hefboom voor 
competitiviteit en het anticiperen op maatschappelijke en 
ecologische uitdagingen

Enkele voorbeelden:
o Vorming en advies op maat, vraag- en aanbodgestuurd
o Demonstratieprojecten
o Projectoproep innovatie in kader van EIP 
o VLIF – Innovatieve investeringen op landbouwbedrijven 
o Operationele programma’s Groenten en Fruit
o Precisielandbouw 



Met het GLB willen we nog méér 
voor onze omgeving zorgen (I)

Aandacht en zorg voor natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en 
landschappen

Enkele voorbeelden:
o Basisinkomenssteun voor duurzaamheid (conditionaliteit)
o Milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige gewassen 
o Biologische landbouw 
o Bufferstroken
o VLIF – Niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen 
o Inrichtingsmaatregelen in Natura 2000 en in gebieden met hoge 

natuurwaarden



o Mechanische onkruidbestrijding 
o Meerjarige bloemenstrook in de fruitteelt 
o Teelttechnische erosiebestrijdende technieken 
o Gewasrotatie
o Bodempaspoort voor een duurzaam bodembeheer op bedrijfsniveau
o Onderhoud boslandbouwsystemen
o Beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige 

landschapselementen
o Beheerovereenkomsten ter bescherming van fauna en flora gebonden 

aan landbouwactiviteiten
o Operationele programma’s Groenten en Fruit 

Met het GLB willen we nog méér 
voor onze omgeving zorgen (II)



Landbouw paraat voor het klimaat 

Een klimaatslimme duurzame land- en tuinbouw intensiveren

Enkele voorbeelden:
o Basisinkomenssteun voor duurzaamheid (conditionaliteit)
o Gekoppelde inkomenssteun 
o Behoud meerjarig grasland 
o Tijdelijk grasland naar blijvend grasland 
o VLIF – (Niet-)productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen 
o Organisch koolstofgehalte bodem in bouwland 
o Milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige 

gewassen 
o Voedermanagement bij rundvee
o Onderhoud boslandbouwsystemen 



Generatiewissel – start to boer

Aandeel aan instromers in de land - en tuinbouwsector verhogen 
met aandacht voor een kwalitatieve opstart

Enkele voorbeelden:
o Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
o VLIF – Opstart en overname door jonge landbouwers
o VLIF – Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte 

duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf
o Bijenteeltprogramma



Het platteland beleven en 
de diverse functies verweven 

De open ruimte en het lokaal economisch en maatschappelijk 
weefsel in de echte plattelandsgebieden versterken

Voorbeeld:
o LEADER



Inhoud Vlaams GLB Strategisch Plan

Naast de 7 krachtlijnen zijn er ook 3 horizontale elementen (rode 
draden)

Innovatie 
Samenwerking 
Focus op actieve landbouwer



Horizontale elementen Vlaams GLB 
Strategisch Plan

Focus op actieve landbouwer 

Principe 
Actieve landbouwer is een ondernemer die een economische 
landbouwactiviteit uitvoert en aan bepaalde minimum vereisten voldoet
Verplichte Europese definitie met flexibiliteit voor de lidstaat 
Aandacht voor zowel pluri-actieve landbouwers, bijberoepers als 
geleidelijke instromers 



Horizontale elementen Vlaams GLB 
Strategisch Plan

Enkele voorbeelden van interventies rond innovatie:
Demonstratieprojecten
Projectoproep innovatie in kader van EIP
VLIF – Innovatieve investeringen op landbouwbedrijven 
Ook andere interventies

Precisielandbouw
Voedermanagement bij rundvee
VLIF – Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame 
ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf
…



Horizontale elementen Vlaams GLB 
Strategisch Plan
Innovatiespiraal



Horizontale elementen 
Vlaams GLB Strategisch Plan

Enkele voorbeelden van interventies rond samenwerking:
LEADER
Projectoproep innovatie in kader van EIP 
Nieuwe interventies

Projectoproep samenwerking
Dierenwelzijnslabel



Betrokken instanties
Coördinatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Departement Landbouw en Visserij

Goedkeuring van het Vlaams GLB Strategisch Plan
Vlaamse Regering
Europese Commissie 

Uitvoering van de GLB -interventies
Departement Landbouw en Visserij
Vlaamse Landmaatschappij
Agentschap voor Natuur en Bos
Departement Omgeving (dierenwelzijn)

Financiering van het Vlaams GLB Strategisch Plan
Europese Commissie (100% of 43%)
Vlaamse overheid (tot 57%)
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