
Regionale implementatie van het GLB in Vlaanderen en Wallonië 
 

GLB VLAANDEREN WALLONIË 

Interne convergentie • BBR* < (90-100%) gemiddelde: 

BBR verhoogd met min. 1/3  

van verschil 

• Rechten > (90-100%) 

gemiddelde: BBR mag met 

maximum 30% dalen  

• Elk BBR moet minimum 60% 

gemiddelde zijn in 2019 

• BBR* < 90% gemiddelde: 

BBR verhoogd met min. 1/3 

van verschil 

• Rechten > 90% van het 

gemiddelde: BBR mag met 

maximum 30% dalen  

• Elk BBR moet minimum 60% 

gemiddelde zijn in 2019 

Gekoppelde steun 
 

11% 

• 10% zoogkoeien 

• 1% vleeskalveren 

21,3% 

• 18% zoogkoeien 

• 3,1% grasland 

• 0.2% schapen 

Vergroening 30% x basisbetalingsrecht (variabel) 30% x basisbetalingsrecht (variabel) 

Top-up eerste 50 ha NIET INGEVOERD • 20% enveloppe 

• Top-up voor 50 eerste hectares 

Jonge landbouwers • 2% enveloppe 

• 25% van de gemiddelde directe 

steun per ha in Vlaanderen 

• Plafond: 90 ha 

• Maximum 5 jaar 

• 2% enveloppe 

• 25% van de gemiddelde directe 

steun per ha in Wallonië 

• Plafond: 60 tot 75 ha 

• Maximum 5 jaar 

Overdracht naar 2de Pijler 0% in 2014 

5% in 2015 

7,5% in 2016 

10% vanaf 2018 

0% 

*BBR: basisbetalingsrecht 

 

Vlaanderen 

De Vlaamse Regering keurde eind december de conceptnota van Minister Peeters goed. De krachtlijnen 

van de nota vindt u in bovenstaande tabel. 

Convergentie: 

Vlaanderen stelt een geleidelijke herverdeling van de steun voor met in 2019 een minimale ondergrens 

voor de basisbetalingsrechten van 60% van de gemiddelde waarde die zodanig zal worden gekozen dat er 

geen enkele basisbetalingsrecht meer dan maximaal 30% zal dalen t.o.v. het startpunt van 2015. Het 

principe is dat landbouwers met rechten hoger dan het gemiddelde de verhoging van de rechten van de 

landbouwers met betalingsrechten lager dan het gemiddelde zullen financieren. 



Gekoppelde steun: 

Vlaanderen voorziet 10% van het budget voor gekoppelde steun voor zoogkoeien en 1% voor 

vleeskalveren. 

Vergroening: 

Europa legt drie verplichte vergroeningsmaatregelen op: gewasdiversificatie, behoud van blijvend 

grasland en het behouden van 5% van de zogenaamde ecologische aandachtsgebieden. Landbouwers die 

aan deze drie verplichtingen voldoen, zullen een vergroeningspremie krijgen van 30% van hun 

basisbetalingsrecht. Hoe hoger het BBR, hoe hoger de vergroeningspremie. 

Jonge landbouwers: 

Vlaanderen wil het maximaal toegelaten budget van 2% voor jongeren benutten. Jonge boeren (< 40 jaar) 

zullen voor maximaal 90 hectare een vaste top-up krijgen per hectare die gelijk zal zijn aan 25% van het 

gemiddelde steunbedrag in Vlaanderen. 

Vlaanderen zal geen gebruik maken van de herverdelingspremie voor de eerste hectares (top-up) en 

voorziet een gefaseerde overheveling van fondsen van Pijler I naar Pijler II (zie tabel). 

 

Wallonië 

Op 22 januari ll. legde Waals minister van Landbouw Carlo Di Antonio een voorstel op tafel dat werd 

goedgekeurd door de landbouwsyndicaten doch dat nog moet worden gestemd in het Waalse Parlement. 

Het systeem voor de interne convergentie is gelijkaardig aan dat in Vlaanderen. De graad van koppeling 

van de steun is hoger (21,3%) omdat de gekoppelde steun in Wallonië nu ook al hoger ligt dan in 

Vlaanderen. Omdat dit percentage hoger ligt dan het maximum dat de EU toelaat (13%), zal de Waalse 

overheid een uitzonderingsmaatregel moeten vragen aan Europa. Er werd even gevreesd dat Wallonië 

zou kiezen voor een flat-rate voor de vergroening (éénzelfde bedrag, ongeacht de hoogte van de BBR), 

doch uiteindelijk werd toch gekozen voor de variabele vergroening. Minister Di Antonio opteert 

daarentegen wel voor een herverdelingspremie: hij wil een top-up geven aan de 50 eerste hectares, wat 

nadelig is voor de Waalse bietplanters en de grotere Waalse landbouwbedrijven in het algemeen. (De 

Waalse Bietplanters hebben zich hiertegen verzet. Klik hier om hun persbericht te raadplegen).Het 

systeem voor steun aan jonge landbouwers is gelijkaardig als in Vlaanderen en Wallonië voorziet geen 

overdracht van middelen van Pijler I naar Pijler II. 


