EUROPA TOCH AKKOORD OVER
TOEGANG TOT DIRECTE STEUN

In oktober stelde de Europese Commissie een veto tegen het voorstel om landbouwers uit
bepaalde sectoren tot de nieuwe basisbetalingsregeling toe te laten. Na intensief overleg tussen
de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie worden landbouwers die in 2013 geen recht
hadden op directe steun, maar toen groenten, aardappelen of fruit teelden of aan sierteelt of
wijnbouw deden, alsnog toegelaten tot het nieuwe GLB. Boerenbond had eerder aangeklaagd dat
deze uitsluiting in de betrokken sectoren op nationaal en Europees vlak een concurrentievervalsing zou creren.
Guy Vandepoel, adviseur Boerenbond
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Verschillen in interpretatie
Begin augustus 2014 werden de Belgische modaliteiten wat
betreft de hervorming van de directe steun overgemaakt
aan de Europese Commissie. Hierbij maakte Vlaanderen
de keuze om een zogenaamd toegangsticket tot de directe
steunregeling toe te kennen aan alle actieve landbouwers
die in 2013 recht hadden op directe steun. Voor vele bedrijven uit de groente-, fruit- en sierteeltsector vormde dit een
probleem aangezien die teelten in het verleden niet in aanmerking kwamen voor het activeren van toeslagrechten en
de betrokken landbouwers hierdoor geen toeslagrechten in
bezit hebben. Via een uitzonderingsregeling wou Vlaanderen alsnog deze landbouwers de mogelijkheid bieden om
onder bepaalde voorwaarden deel te nemen aan de nieuwe
e
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argument in het overleg. Hierdoor kan deze groep van landen tuinbouwers toch toegang krijgen tot het nieuwe GLB en
zullen zij toch betaalrechten toegekend krijgen op basis van
hun minimale geconstateerde subsidiabele oppervlakte in
de verzamelaanvraag 2013 of 2015. De betrokken land- en
tuinbouwers zullen in de loop van januari 2015 een brief
ontvangen met hun referentiegegevens en met de verdere
richtlijnen. Naast de naleving van de randvoorwaarden
zullen deze nieuwe steuntrekkers ook moeten voldoen aan
de algemene minimum toegangsvoorwaarden. Dit betekent
dat ze in 2015 minimum 2 ha subsidiabele oppervlakte
moeten registreren in de verzamelaanvraag vóór 21 april
en ten laatste in de campagne 2016 moeten beschikken
over een totale waarde aan betaalrechten van 400 EUR. Q
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Programma
19.00 Onthaal
19.30 Wat, waarom en hoe EU-steun voor uw bedrijf?
Pascal Braekman, Dept. LV
• Toegangsticket & subsidiabele teelten
• Demonstratie e-loket voor siertelers/boomtelers
• Reikwijdte randvoorwaarden
20.30 Wat kan u bedrijfseconomisch met EU-steun?
Koen Lammertyn, SBB
• Bedrijfseconomische impact activeren betalingsrechten
• VLIF bij vestiging en investeringen alsook innovatiepremie
21.30 Netwerkreceptie met broodjes
Inschrijven
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via
monica.duerinck@avbs.be of 09/326.72.16.
• vergadering in Lochristi, uiterlijk 6 februari
• vergadering in Geel, uiterlijk 20 februari
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