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I. Algemeen

Nieuw beheermodel en strategische plannen
Meer vrijheid voor de lidstaten (subsidiariteit)

Opmaak van strategische plannen (1 per lidstaat)

1 per lidstaat, maar regionale invulling kan

Participatieve aanpak bij opmaak

Focus op performantie i.p.v. naleven van regels
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I. Algemeen

Flexibiliteit tussen pijlers: 

15 % (naar pijler 2: zonder cofinanciering)
Bijkomende flexibiliteit voor milieu en klimaat en jonge landbouwers



Enveloppes per jaar per lidstaat voor de directe steun

Verschillende bouwstenen

Interne convergentie

Herverdeling van de betalingen: plafonnering, herverdelende 

betaling

Gekoppelde steun

II. Directe steun



II. Directe steun: bouwstenen
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II. Directe steun – interne convergentie

Bij behoud betalingsrechten: Interne convergentie: tegen 2026 
moet een betalingsrecht minstens 75% bedragen van het ∅

Gefinancierd door 
Het opleggen van een maximumwaarde van een recht tegen 2026

Een daling doorvoeren van de rechten die boven het gemiddelde 

liggen

Die daling kan toegepast worden op alle of een deel van de betalingen die 

boven het gemiddelde liggen 

Daling gebeurt op basis van objectieve en niet discriminerende criteria, en 

een van die criteria mag een maximum daling zijn die niet lager is dan 

30%



Plafonnering (totaal van rechtstreekse betalingen)
Vanaf 60.000 euro, verlaging van betalingen volgens schijven met:

ten minste 25% voor de tranche tussen 60.000 en 75.000 euro
ten minste 50% voor de tranche tussen 75.000 en 90.000 euro
ten minste 75% voor de tranche tussen 90.000 en 100.000 euro
100% boven 100.000 euro

rekening houdend met salariskosten van landbouwer of personen die 
meewerken

Verplichte herverdelende betaling: door lidstaten in te vullen
Een bedrag per ha of verschillende bedragen voor verschillende 
ranges van ha
Een maximum aantal ha waarvoor de betaling geldt

II. Directe steun – Plafonnering, herverdelende 
betaling



Algemeen: maximaal 10% van de directe steun 

Uitzondering voor lidstaten die in de huidige periode meer dan 
13% voorbehouden voor gekoppelde steun, maar niet boven het 
niveau van 2018. 

Vlaanderen: 11%; Wallonië: 21%

Alle lidstaten: mogelijkheid 2% extra gekoppelde steun aan 
eiwithoudende gewassen.

II. Directe steun – Gekoppelde steun



Minimum bedrag per lidstaat: jaarlijks minimum 9,7 miljoen EUR 
voor BE (= minimum een bedrag equivalent aan 2% van initiële 
enveloppe rechtstreekse betalingen)

Te gebruiken voor:
Top up betaling per ha in Pijler 1 directe steun EN/OF

Vestigingssteun in Pijler 2 (gaat van max. € 70.000 naar 100.000)

Flexibiliteit tussen de pijlers: mogelijkheid om 2 % van middelen 
extra te transfereren van P1 naar P2 voor jonge landbouwers

III. Jonge landbouwers



Een verwachte 40% bijdrage aan klimaat (= streefdoel, niet wettelijk 

afdwingbaar)

Versterking van de randvoorwaarden (enhanced conditionality):
Integratie van de vergroeningselementen

Bijkomende voorwaarden

Ecoregelingen in P1:
Oormerking van een deel van directe steun

Verder gaan dan randvoorwaarden en anders zijn dan AMKM

Lidstaten vullen dit verplicht in, vrijwillig voor landbouwers

Jaarlijkse betaling per subsidiabele hectare

IV. Milieu en klimaat



30% P2 voor milieu en klimaat

Bijkomende transfer mogelijk naar P2
Bovenop de bestaande 15%, nog eens 15% voor milieu en klimaat

Prestatiereserve:
5% van P2 afhankelijk van realisatie 90% doelen milieu en klimaat

IV. Milieu en klimaat



IV. Milieu en klimaat
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Bestaande regeling operationele programma’s voor ‘groenten en 
fruit’ blijft behouden 

met afzonderlijk budget

Programma voor ‘honing’ blijft behouden 
met nationale enveloppes

Uitbreiding van operationele programma’s naar ‘andere sectoren’ 
mogelijk:

Middelen komen van de directe steun (max. 3%)

V. Marktmaatregelen



V. Marktmaatregelen

• Behoud van o.a. veiligheidsnet, handelsnormen,  erkenning PO’s, 
regels voor handel met derde landen in GMO verordening (grijs)

• Sectorale maatregelen (groen) verschuiven naar nationaal 
strategisch plan (groen)

Possibility to support other 
sectors  (up to 3% of DP) Bron: Europese Commissie



V. Marktmaatregelen

Verlaging middelen:

Max 220,8 milj€/jaar i.p.v. 250 milj. €

Max 130,6 milj €/jaar voor g&f i.p.v. 150 milj. €
90,2 milj €/jaar voor schoolmelk i.p.v. 100milj. €

Transfer tussen beiden 20%



Van 70 (sub)maatregelen naar 8 interventies

Aangepaste EU-cofinanciering
70% in minder ontwikkelde en afgelegen gebieden
43% in andere gebieden (Vlaanderen, nu 53%)
65% gebieden natuurlijke beperking
80% voor o.a. niet-productieve investeringen, EIP en LEADER
100% voor transfers uit P1

5% voor LEADER

VI. Pijler 2



30% voor milieu en klimaat

4% technische assistentie (voor P1 en P2)

Prestatiereserve:
5% van P2 afhankelijk van realisatie 90% doelen milieu en klimaat

VI. Pijler 2



VI. Pijler 2
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Crisisreserve wordt landbouwreserve

Flexibele tool voor:
- Safety-net maatregelen zoals interventie en private opslag
- Uitzonderlijke steunmaatregelen in geval van crisis.

Minstens € 400 miljoen

Aanleg door overdracht ongebruikte crisisreserve in begrotingsjaar 
2020
Daarna jaarlijkse overdracht van ongebruikte bedragen
Bij gebruik aanvulling uit bestaande beschikbare begrotingsmiddelen 
of met nieuwe kredieten (ev. via korting directe steun)

VII. Landbouwreserve



Landbouwcrisisreserve en financiële discipline.
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