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Agenda 

•  Huidige situatie (PDPO II) 

•  Wat brengt de toekomst?  
•  Kader 
•  2014-2020: Europese verankering wordt nog verdiept 

§  ELFPO draagt bij tot EU2020-strategie…,  
§  ELFPO valt onder GSK-verordening…, 
§  EFLPO maakt deel uit van het GLB (2de pijler) 
§  … en ELFPO heeft ook een eigen verordening 

•  Voorbereiding PDPO III: stand van zaken  
 ! Extra: gebiedsgerichte werking en LEADER door VLM 

 
•  Volgende stappen?  

•  Vragen?  
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Huidige situatie = PDPO II  
(= Plattelandsontwikkeling = ELFPO = pijler 2 GLB) 
 

PDPO II: 2007-2013 (2007-2012 bijna 644 Meuro (VL+EU) uitgegeven) 
 
As 1: Verbetering concurrentievermogen land- en bosbouwsector  

 met oa: vestiging jonge landbouwers, modernisering landbouwbedrijven, 
 opleidingen en demo’s, bedrijfsadvies, agrovoedingssector 

 
As 2: Verbetering milieu en natuur platteland  

 met oa: agromilieumaatregelen (BO water, AMM verwarring, AMM erosie)   
 
As 3: Verbetering levenskwaliteit op het platteland en diversificatie van de 
plattelandseconomie  

 met oa: investeringen diversificatie landbouwbedrijven + gebiedsgerichte 
 werking (oa: dorpskernvernieuwing, erfgoed, … (07-12: 283 projecten))  

 
As 4: LEADER  

  (07-12: 487 projecten + 10 samenwerkingsprojecten) 
 werkt op doelstellingen gebiedsgerichte werking As 3 
 10 LEADER-groepen 
      Alle info: www.ruraalnetwerk.be
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Wat brengt de toekomst?  
Kader 

1 dec 2009: Verdrag van Lissabon treedt in werking  
 => Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) onder gewone wetgevende 
 procedure 
 = zowel Europese Raad als Europees Parlement (EP) beslissen mee (+ taak 
 Europese Commissie) 

 
 
12/10/2011: publicatie wetgevende voorstellen hervorming GLB door EC: start discussie 

 directe inkomenssteun, marktmaatregelen, plattelandsontwikkeling, horizontaal 
 tegelijkertijd: discussie over meerjarenbegroting MFK 2014-2020 

 
⇒  Intussen meer dan 2 jaar discussie op technisch en politiek niveau 

 8/2/2013: akkoord Europese Raad over MFK 
 

 26/6/2013: bijna volledig akkoord over GLB & MFK 
 

  24 september 2013: laatste triloog   
 

  midden oktober 2013: Nederlandstalige versie wordt ter nalezing voorgelegd 
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2014-2020: EU verhaal verdiept 

 
ELFPO / PDPO  
 
§  draagt bij aan Europa 2020-strategie 

§  valt onder GSK-verordening (koepel voor structuurfondsen, ELFPO en EFMZV) 
(nieuw) 

§  Is nog steeds 2de pijlerbeleid van het GLB: 
 
§  valt onder horizontale verordening GLB (P1 & P2) 

§  volgt eigen plattelandsverordening 
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ELFPO draagt bij tot EU 2020-strategie…,  
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Vertrekpunt: Europa 2020-strategie = gemeenschappelijke strategie voor Europese Unie 
 
Doel: tegen 2020 5 kerndoelstellingen bereikt:  
-  werkgelegenheid: 75 % bevolking tussen 20 & 64 jaar aan het werk 
-  onderzoek, ontwikkeling en innovatie: 3 % bbp EU wordt hieraan besteed 
-  klimaatsverandering en energie: 20% minder uitstoot broeikasgassen (tov 1990); 20% energie uit  

 duurzame energiebronnen; 20 % meer energie-efficiëntie  
-  onderwijs: max. 10% vroegtijdige schoolverlaters; min. 40% van 30-34-jarigen einddiploma hoger onderwijs 
-  armoede en sociale uitsluiting: minstens 20 Mio mensen minder als slachtoffer of kanshebber 
 
Hoe ? Via ‘slimme, duurzame, inclusieve groei’ (7 kerninitiatieven = zgn. flagship initiatives) 

 Slimme groei  
 - Digitale Agenda voor Europa: digitale interne markt gebaseerd op snel/ultrasnel internet  
 - Innovatie-Unie: onderzoek- en innovatiebeleid met nadruk op grote maatschappelijke vraagstukken 
 - Jeugd in beweging: juiste bagage voor arbeidsmarkt meegeven, onderwijs en scholing verbeteren op alle 
 niveaus 
 Duurzame groei voor een concurrerende groene economie die zuinig omgaat met grondstoffen  
 - Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa: CO²-uitstoot minder, zekere energie, efficiënter gebruik  
 - Industriebeleid in een tijd van globalisering: sterker en concurrerender in een internationale economie 
 Inclusieve groei – een economie met veel werkgelegenheid en economische, sociale en territoriale cohesie 
 - Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen: bijleren individuele burgers, moderniseren arbeidsmarkten, 
 verlagen werkloosheid, sociaal model veilig stellen 
 - Europees platform tegen armoede: waarborg voor economische, sociale en territoriale cohesie,  bescherming 
 individuen, bevorderen integratie, verkleinen regionale welvaartverschillen 

⇒  Inzetten op “slimme, duurzame en inclusieve groei” via alle fondsen en in alle lidstaten moet leiden tot het behalen van 
de Europa 2020-kerndoelstellingen  

⇒  Vertaald op alle niveaus voor alle Europese fondsen, oa voor plattelandsontwikkeling 
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ELFPO valt onder GSK-verordening… 

GSK = ESI = CSF = Koepel voor alle cohesiefondsen 
 
 

ELFPO – Plattelandsontwikkeling 
EFMZV - Europees fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 

EFRO – Europees fonds voor Regionale ontwikkeling 
ESF – Europees Sociaal Fonds 

 
 

à te vertalen in nationale partnerschapscontracten (per lidstaat) op basis van de 
operationele programma’s (per fonds per lidstaat) 
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     5 GSK-fondsen focussen op 11 GSK-thematische doelstellingen 
 

 1) Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie 
 2) Toegang tot, gebruik en kwaliteit van informatie en communicatietechnologie 
 3) Versterken van het concurrentievermogen van KMO’s, de landbouwsector en de 
 visserij- en aquacultuur-sector 
 4) Steun voor de verschuiving naar een koolstofarme economie in alle 
 5) Bevorderen van de aanpassing aan klimaatsverandering, risicopreventie en 
 6) Milieubescherming en het promoten van het efficiënt gebruik van hulpbronnen 
 7) Bevorderen van duurzaam transport en wegnemen van knelpunten in 
 infrastructuurnetwerken 
 8) Bevorderen van werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit 
 9) Bevorderen van sociale inclusie en armoedebestrijding 
 10) Investeren in onderwijs, vaardigheden en levenslang leren 
 11) Versterken van institutionele capaciteit en een efficiënte overheidsadministratie 

 
     => zo bijdrage tot Europa 2020-doelstellingen en –strategie 
 
     + hoofd bieden aan eigen uitdagen (waarbij elk fonds via de eigen werking bijdraagt aan    

 meerdere (maar niet alle) GSK-doelstellingen) 
 
 

Opgelet: verwoording nog niet definitief 
vermits NL taalversie nog niet bekrachtigd 

is 
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Draagt bij tot Europa 2020-doelstellingen door in te zetten op  
•  stimuleren van een concurrerende landbouw; 
•  zorgen voor een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie; 
•  realiseren van een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelands-economieën en -

gemeenschappen, met inbegrip van het scheppen en behouden van werkgelegenheid.  
 
Deze ELFPO-prioriteiten worden vertaald in 6 verticale prioriteiten voor plattelandsontwikkeling 
 
(1) bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in 
plattelandsgebieden 
(2) het versterken van de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven en het concurrentievermogen van alle 
landbouwtypen in alle regio's en het bevorderen van innovatieve landbouwtechnologieën en duurzaam 
bosbeheer  
(3) bevordering van de organisatie van de voedselketen, met inbegrip van de verwerking en afzet van 
landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer in de landbouw 
(4) herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die verbonden zijn met de landbouw en de 
bosbouw 
(5) bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme 
en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en de bosbouwsector  
(6) bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in 
plattelandsgebieden  
 
+ 3 horizontale doelstellingen inzake innovatie, milieu en klimaatmitigatie en -adaptatie 

 

… en ELFPO heeft ook een eigen verordening 

Opgelet: verwoording nog niet definitief 
vermits NL taalversie nog niet bekrachtigd 

is 
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ELFPO-prioriteit 1: bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de 
bosbouwsector en in plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor:  
1a) het stimuleren van innovatie, samenwerking en de ontwikkeling van de kennisbasis 
in plattelandsgebieden; 
1b) het verstevigen van de banden tussen de landbouw, de voedselproductie en de bos-bouw-sector, en 
onderzoek en innovatie, mede met het oog op een beter milieubeheer en betere milieuprestaties;  
1c) het stimuleren van een leven lang leren en beroepsopleiding in de landbouw- en de bosbouwsector;  
 
ELFPO-prioriteit 2: het versterken van de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven en het 
concurrentie-vermogen van alle landbouwtypen in alle regio's en het bevorderen van innovatieve 
landbouwtechnologieën en duurzaam bosbeheer, met bijzondere aandacht voor:  
2a) het verbeteren van de economische prestaties van alle landbouwbedrijven en het faciliteren van de 
herstructurering en modernisering van landbouwbedrijven, met name met het doel de marktdeelname en -
gerichtheid alsmede de landbouw-diversifiëring te vergroten; 
2b) het faciliteren van de instap van goedgeschoolde boeren in de landbouwsector, en in het bijzonder van 
de overname van landbouwbedrijven door de jongere generatie;  
 
ELFPO-prioriteit 3:bevordering van de organisatie van de voedselketen, met inbegrip van de 
verwerking en afzet van landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer in de landbouw, 
met bijzondere aandacht voor:  
3a) het verbeteren van het concurrentievermogen van de primaire producenten door hen beter te 
integreren in de agrovoedselketen met behulp van kwaliteitsregelingen, het toevoegen van waarde aan 
landbouwproducten, landbouwafzetbevordering op plaatselijke markten en korte toeleveringsketens, 
producentengroeperingen en -organisaties en brancheorganisaties;  
3b)het steunen van risicopreventie en -beheer op landbouwbedrijfsniveau;  
 

 

Opgelet: verwoording nog niet definitief 
vermits NL taalversie nog niet bekrachtigd 

is 
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ELFPO-prioriteit 4: herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die verbonden zijn 
met de landbouw en de bosbouw, met bijzondere aandacht voor:  
4a) het herstellen, in stand houden en versterken van de biodiversiteit, met inbegrip van Natura 2000-
gebieden, gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen en landbouw met een hoge 
natuurwaarde, en van de toestand van de Europese land-schappen;  
4b) het verbeteren van het waterbeheer, met inbegrip van het beheer van meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen;  
4c) het voorkomen van bodemerosie en het verbeteren van bodembeheer; 
 
ELFPO-prioriteit 5: bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de 
omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw-, de voedsel- en 
de bosbouwsector, met bijzondere aandacht voor: 
5a) het bevorderen van een efficiënter watergebruik in de landbouwsector;  
5b) het bevorderen van een efficiënter energiegebruik in de landbouw- en de voedsel-verwerkingssector;  
5c) het faciliteren van de levering en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, van bijproducten, 
afvalmateriaal, residuen en andere non-foodgrondstoffen ten bate van de bio-economie;  
5d) het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door de land-bouw;  
5e) het bevorderen van koolstofbehoud en -vastlegging in de landbouw- en de bosbouw-sector;  
 
ELFPO-prioriteit 6: bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische 
ontwikkeling in plattelandsgebieden, met bijzondere aandacht voor:  
6 a) het faciliteren van diversifiëring, de creatie en ontwikkeling van kleine onder-nemingen en van 
werkgelegenheid;  
6 b) het stimuleren van plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden;  
6 c) het verbeteren van de toegankelijkheid, het gebruik en de kwaliteit van informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) in plattelandsgebieden.  

 

Opgelet: verwoording nog niet definitief vermits 
NL taalversie nog niet bekrachtigd is 
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Een maatregel of actie kan bijdragen tot één of meerdere prioriteiten 

Per subprioriteit en per maatregel: indicatoren en interventielogica 
 

 

Dus… geen Assen meer en dus ook geen verplichte minimumbesteding per As meer 

 => wel verplichting om minimaal 5 % aan LEADER  

 => wel verplichting om minstens 30 % in te zetten op maatregelen inzake 
 leefmilieu en klimaat (AMM, bio, investeringssteun ikv leefmilieu en klimaat) 
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Voorbereiding PDPO III: stand van zaken (1) 

•  Consultatiedag 7 februari 2012 

•  170 deelnemers:  

•  Verschillende administraties uit verschillende beleidsdomeinen 
•  Onderzoeksinstellingen, praktijkcentra 
•  Milieu- en LB-organisaties 
•  Provincies, gemeenten, PG’s 
•  Regionale landschappen 
•  Banken 
•  Politieke fracties 
•  … 

 
Discussie over de voorgestelde prioriteiten en mogelijke uitwerkingen 
=> Rapport te verkrijgen via www.ruraalnetwerk.be  
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Voorbereiding PDPO III: stand van zaken (2) 

28/6/2012: verder werken op rapport => aanzet tot SWOT en nodenanalyse door 
administratieve werkgroep 
 
⇒  ° strategie: acties in 4 hoofdthema’s, link naar landbouw 
 

•  Jonge landbouwers (toekomst sector, vlotte generatiewissel) 
 
•  Innovatie & opleiding (zowel bedrijfsgerichte als maatschappelijke uitdagingen 

aanpakken) 
 
•  Verhogen weerbaarheid & verduurzaming van de landbouwsector  

§  economisch aspect (positie in de keten, crisisbestendigheid, risicobeheer)  
§  ecologisch aspect (biodiversiteit, AMM, IHD, klimaat, …) 
 

•  Versterken kwaliteit en vitaliteit van het platteland (aanpakken veranderingen 
tgv evoluties zoals schaalvergroting, diversificatie, uitzicht, …) 

 
⇒  uitwerken maatregelen door werkgroepen van verschillende administraties: 

landbouw, landbouw-leefmilieu, platteland incl. LEADER 

 

Opgelet: informatie nog niet definitief 
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Voorbereiding PDPO III: stand van zaken (3): mogelijke 
maatregelen 

 

•  Vestigingssteun jonge landbouwers  

•  Investeringssteun (incl. niet-productieve investeringen) 

•  Projectsteun voor innovaties in de landbouw- en agrovoedingssector 

•  Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten 

•  Bedrijfsadviessystemen (BAS) 

•  Producentenorganisaties 

•  Risicobeheer 

•  Naschoolse vorming incl. Lerende Netwerken 

•  Demonstratieprojecten duurzame land- en tuinbouw 

•  EIP – Operationele Groepen  

•  Agromilieu-klimaatmaatregelen: vlinderbloemigen, mechanische 
onkruidbestrijding, verwarringstechniek, genetische diversiteit 
landbouwhuisdieren, vlas en hennep 

Opgelet: informatie nog niet definitief 
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•  Biologische landbouw (bio-hectarepremie) 
•  Agroforestry (introductie boslandbouwsystemen) 
•  Beheerovereenkomsten VLM (BO) (27 submaatregelen): soortenbescherming, 

erosie, stroken, onderhoud kleine landschapselementen, fosfaatuitmijning, water 
•  Bosbouw en herbebossing 
•  Inrichting Natura 2000-gebieden 

•  Omgevingskwaliteit op het platteland 
•  LEADER incl. samenwerkingsprojecten LEADER 
•  Samenwerkingsprojecten op het platteland  

Opgelet: informatie nog niet definitief 
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Volgende stappen?  

 
 
EU: 
Controle (inhoudelijk en taalversie) en publicatie verordeningen GLB, GSK, MFK 
(publicatie 1e trimester 2014?) 
Controle (inhoudelijk en taalversie) en publicatie basisverordening ELFPO (publicatie 1e 
trimester 2014?) 
Opmaak, controle, publicatie en vertaling Uitvoeringsbepalingen en gedelegeerde 
handelingen: pas mogelijk na publicatie plattelandsverordening  
Opmaak, controle publicatie en vertaling Overgangsbepalingen: najaar 2013?  
 
België:   
Programma uitwerking: regionaal 
Budgettaire verdeling Wallonië – Vlaanderen  
Verder werken aan nationaal Partnerschapsakkoord GSK (< input vanuit VL)  
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Volgende stappen?  

 
Vlaanderen – PDPO III :  
 
Vervolg voorbereiding voor overgangsjaar 2014 
Oplevering ex ante-evaluatie+ MER PDPO III (oktober) 
Administratieve afwerking maatregelen (zomer & najaar 2013) 
Certificering standaardkosten (najaar 2013) 
Consultatie stakeholders (najaar 2013) 
Politieke validatie  (najaar 2013)           
Voorbereiding Vlaamse wetgeving 
 
 => Indienen bij Europese Commissie (eind 2013) 
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Vragen?  

Algemene informatie over “GLB”, “MFK”, “GSK”, “PDPO III” is te vinden bij:  
 
- Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw 

 Belinda.Cloet@lv.vlaanderen.be 
 Nele.Vanslembrouck@lv.vlaanderen.be  
 Patricia.Declercq@lv.vlaanderen.be  

 
- Vlaams Ruraal Netwerk: www.ruraalnetwerk.be 

 ruraalnetwerk@vlaanderen.be 

Info specifiek rond omgevingskwaliteit, LEADER en samenwerking op het platteland is te 
vinden bij Vlaamse Landmaatschappij (zie presentatie Paul Van der Sluys) 

  


