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Wie vorige week het eerste deel van het 
GLB verhaal gelezen heeft, heeft on-
getwijfeld zich afgevraagd of de G nu 
staat voor groen of gemeenschappelijk. 
Heel veel van de conditionaliteiten  zijn 
immers gericht op minder produceren. 
Het is bizar dat goede landbouwgrond 
zomaar uit productie genomen moet 
worden. De reden hiervoor moet je bij 
Europa zoeken. Elke lidstaat kreeg op 
papier de vrijheid om zijn eigen natio-
naal strategisch plan te maken, zolang 
het maar aan de wensen van de Euro-
pese Commissie voldeed. Die wensen 
zijn neergeschreven in o.a. de green 
deal, de farm to fork strategie en nog di-
verse andere dictaten. Hierdoor werd er 
bitter weinig speelruimte gelaten aan de 
lidstaten om een plan te maken dat nu 
wel eens op de behoeften van hun eigen 
landbouw is. 

Er zijn ook niet alleen de vele extra 
eisen die gesteld worden, het land-
bouwbudget is ook nog eens stevig 
gedaald. Daardoor is het belangrijk dat 
de beschikbare middelen bij de juiste 
personen terechtkomt. De “echte land-
bouwer” uit het GLB bleek tekort te 
schieten, de “actieve” landbouwer zou 
hier beter aan tegemoet moeten komen.

Actieve Landbouwer
Om als actieve landbouwer beschouwd 
te worden dient u aan een aantal voor-
waarden te voldoen. Het volstaat niet 
aan een voorwaarde te voldoen, u moet 
aan alle voldoen.

• Eerste voorwaarde is dat u over een 
Belgisch BTW-nummer (onderne-
mingsnummer bij de Kruispuntbank) 
beschikt (peildatum 30 april 2023) en 
dat er bij uw inschrijving een land-
bouwactiviteit staat (Nacebelcode). 
Dit hoeft niet als hoofdactiviteit te zijn.

 Landbouwactiviteiten zijn:
- Het telen van landbouwproducten 

en de eerste verwerking ervan tot 
een landbouwproduct. 

- Het melken van dieren en de eer-
ste verwerking ervan tot een land-
bouwproduct.

- Het fokken van dieren voor land-
bouwdoeleinden.

- Het houden van dieren voor land-
bouwdoeleinden, exclusief paarden 
voor sport- en recreatiedoeleinden. 

- Onderhoud van landbouwareaal.

• Uw BTW-verkoopshandelingen (ex-
clusief BTW) ten gevolge van land-
bouwactiviteiten bedragen minstens 
een derde van de verkoopshandelin-
gen van alle economische activiteiten 
van uw onderneming. 

 Als u valt onder de bijzondere 
BTW-landbouwregeling (BTW-land-
bouwforfait) bent u van deze voor-
waarde vrijgesteld. Ook als u recent 
gestart bent, is er een uitzondering 
voorzien.

• Uw landbouwbedrijf heeft een Stan-
daardVerdienCapaciteit van € 7500, 
directe betalingen uit de eerste pijler 
inbegrepen. Startende landbouwers 
en bioboeren dienen over een SVC 
van € 3000 te beschikken.

 De Standaardverdiencapaciteit is een 
inschatting van het inkomen dat het 
bedrijf kan genereren om grond, ka-
pitaal en arbeid te vergoeden. Dit is 
dus niet het netto-inkomen dat uit 
het bedrijf komt. De berekening zal 
gebeuren op basis van de percelen 
(in België) waar u in de verzamelaan-
vraag de hoofdgebruiker was en de 
dieren (enkel Vlaanderen, mestbank-
aangifte). Er worden met gemiddelde 
verdiensten (berekend over 5 jaar) per 
hectare.

 Hebt u net een bedrijf overgenomen, 
dan wordt er gekeken naar de gege-
vens van de overlater of indien die er 
niet zijn, dan wordt er op basis van de 
verzamelaanvraag van 2023 een SVC 
berekent.

• Kunnen niet als actieve landbouwer 
aanzien worden:
- Overheidsinstellingen
- Universiteiten en hogescholen
- Natuurbeherende verenigingen.

 Ook de verbonden bedrijven aan deze 
organisaties vallen hieronder.

In 2023 zult u zelf moeten verklaren 
(op basis van een eigen berekening) 
in de verzamelaanvraag dat u aan de 
BTW-voorwaarden voldoet. Voor vol-
gende jaren zal het departement Land-
bouw de nodige gegevens zelf opvragen 
bij de BTW-diensten.

Voldoet u niet aan de voorwaarde van 
de Standaardverdiencapaciteit en u 
denkt dat hier een fout gemaakt is of dat 
uw bedrijfsvoering veranderd is dat u 
wel voldoet, kunt u steeds een bezwaar 
indienen.

Ecoregelingen en Agro- Milieu- en 
Klimaatmaatregelen
In het nieuwe GLB zijn subsidies voor-
zien die inzetten op klimaat, milieu en 
biodiversiteit. Er zijn 2 types van maat-
regelen voorzien: de éénjarige verbinte-
nissen, de zogenaamde ‘ecoregelingen’ 
en meerjarige verbintenissen, de ‘agro-
milieuklimaatmaatregelen’. De agromili-
euklimaatmaatregelen omvatten zowel 
de meerjarige agromilieuklimaatmaat-
regelen (AMKM) van het Departement 
Landbouw en Visserij als de beheero-
vereenkomsten (BO’s)van de Vlaamse 
Landmaatschappij (departement Om-
geving).

De deelname is vrijwillig en voorbehou-
den voor de actieve landbouwer.

Ecoregelingen zijn eenjarige verbinte-
nissen. De startdatum is altijd op 1 janu-
ari van het desbetreffende jaar en ein-
digt op 31 december. De verplichtingen 
kunnen wel al eerder starten en later 
eindigen. De aanvraag gebeurt via de 
verzamelaanvraag. 

AMKM’s worden ook via de verzamel-
aanvraag aangevraagd. De verbintenis-
sen lopen over meerdere jaren.

U kunt geen ecoregelingen of AMKM’s 
aangaan voor percelen waar door an-
dere wetgeving of door de aanvraag van 
andere subsidies reeds gelijkaardige 
verplichtingen bestaan die hetzelfde als 
de ecoregeling beogen. De ecoregeling 
“behoud blijvend grasland” bijvoorbeeld 
die moet stimuleren om ouder grasland 
te behouden kunt u niet aangaan voor 
een weide die als historisch permanent 
grasland (HPG) gekenmerkt is. Doordat 
ze als HPG gecatologiseerd is, mag u 
die niet scheuren en moet u ze vanuit 
de wet sowieso behouden als grasland.
Ecoregelingen kunt u aangaan voor per-
celen in Vlaanderen en Brussel. AMK-
M’s enkel in Vlaanderen. 

Alle genoemde bedragen zijn onder 
voorbehoud. Voor de ecoregelingen zijn 
de genoemde bedragen daarbij maxi-
mumbedragen. Voor elke ecoregeling 
wordt een budget voorzien. Het uitein-
delijke subsidiebedrag dat u zult krijgen 
is dus afhankelijk het aantal aanvragen 
en wordt bepaald na afhandeling van de 
administratie en de controles.

Ook goed om weten is dat u eventuele 
bewijsstukken 10 jaar moet bewaren.
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nieuwe GLB. Sommige beheersovereen-
komsten zijn verdwenen en keren terug 
als ecoregeling, wat ze potentieel een 
stuk interessanter maakt. Denk hierbij 
maar aan de ecoregeling “mechanische 
onkruidbestrijding”. De BO’s erosiebe-
strijding (deel van de conditionaliteiten) 
en waterkwaliteit verdwijnen. Een aan-
tal ecoregelingen en de AMKM’s over-
lappen met de beheersovereenkomsten 
en lijken sterk op mekaar.

Beheersovereenkomsten zullen gerich-
ter ingezet worden en enkel nog in de 
aangeduide beheersgebieden mogelijk 
zijn. Enkel de BO onderhoud houtige 

kleine landschapselementen al in heel 
Vlaanderen mogelijk zijn. BO’s zijn ook 
toegankelijk voor niet-actieve landbou-
wers.

Eveneens nieuw is dat het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en be-
mesting (tenzij specifiek in de overeen-
komst aangegeven) uit den boze is. Wilt 
u lastige onkruiden in uw beheersover-
eenkomst bestrijden, dan zult u daar 
eerst toestemming van uw bedrijfsplan-
ner van VLM voor moeten krijgen. Me-
chanische bestrijding is toegelaten. Het 
maaien van beheersovereenkomsten 
moet gebeuren met het afvoeren van 
het maaisel.

Beheersovereenkomsten sluit u niet af 
via de verzamelaanvraag, maar via de 
bedrijfsplanner. De loopduur blijft 5 jaar.

Dit is een overzicht van alle ecoregelin-
gen en AMKM’s die er tot nu zijn. Som-
mige ecoregelingen zijn combineerbaar. 
Het is dus mogelijk meerdere ecoreglin-
gen en/of AMKM’s op hetzelfde perceel 
in hetzelfde jaar aan te vragen. Bijvoor-
beeld de ecoregeling mechanische on-
kruidbestrijding is combineerbaar met 
eenjarige eiwitgewassen, precisieland-
bouw, omschakeling bio-landbouw en 
nog zoveel meer. 

Beheersovereenkomsten
De beheersovereenkomsten (VLM) zelf 
ondergaan heel wat wijzigingen in het 

Overzicht van de verschillende ecoregelingen en AMKM’s

In een volgend artikel zal er dieper op de verschillende ecoregelingen, AMKM’s 
en beheersovereenkomsten ingegaan worden. Zo komt u te weten welke eco-
regelingen er op uw bedrijf passen.
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