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Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)  -  Opmaak strategisch plan

De Europese GLB-verordening (GLB: gemeenschappelijk landbouwbeleid) legt de lidstaten 
op om een strategisch GLB-plan op te maken. Het strategisch GLB-plan beslaat de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. Vandaag weten we dat de implementatie 
pas later zal plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat, gezien de oorspronkelijke timing, de 
voorbereiding voor dit strategisch plan in Vlaanderen al een tijdje bezig is. De artikelen 93 
en 94 van de verordening maken deel uit van het hoofdstuk ‘Algemene vereisten’. 

Artikel 93 bepaalt dat elke lidstaat één strategisch GLB-plan voor zijn gehele grondgebied 
opmaakt. Wanneer elementen van het strategisch GLB-plan op regionaal niveau worden 
vastgesteld, dan moet de lidstaat ervoor zorgen dat die consistent zijn met de op nationaal 
niveau vastgestelde elementen van het strategisch GLB-plan.

Artikel 94 bepaalt de procedurevereisten. Die stellen dat:
- er dient gewerkt te worden op basis van transparante procedures;
- de bevoegde autoriteiten voor milieu en klimaat naar behoren moeten worden 

betrokken bij de milieu- en klimaatgerelateerde aspecten van het plan;
- een partnerschap met de bevoegde regionale en lokale autoriteiten moet worden 

aangegaan. Bij dit partnerschap zijn ten minste de volgende partners betrokken:
a) relevante overheidsinstanties;
b) economische en sociale partners;
c) de desbetreffende instanties die het maatschappelijk middenveld 

vertegenwoordigen.

De verordening legt de lidstaten op om deze partners te betrekken bij de voorbereiding 
van de strategische GLB-plannen. Bij deze partners horen zeker ook de milieu- en 
natuurverenigingen. Het normenkader van de goede landbouw- en milieucondities 
(GLMC's) beoogt immers bij te dragen aan de matiging van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, de aanpak van de waterproblematiek, de bescherming en kwaliteit 
van de bodem en de bescherming en kwaliteit van de biodiversiteit. De verordening gaat 
er dus van uit dat de partners die vanuit het middenveld deze thema’s ter harte nemen in 
het hele proces van opmaak van het strategisch GLB plan betrokken worden zodat de 
bekommernissen van de commissie op het vlak van klimaat, milieu en biodiversiteit 
voldoende worden meegenomen.

Artikel 103 bevat bepalingen met betrekking tot transparantie van het proces en stelt dat 
de bijlagen bij het strategisch plan de resultaten moeten bevatten van de raadpleging van 



de partners en een korte beschrijving van de manier waarop de raadpleging is gehouden. 
Het is dus van belang dat dit op een correcte manier gebeurt zodat op dit punt de 
commissie na indiening geen negatief oordeel velt.

Uit eerdere vragen die ik stelde in de commissie Landbouw maak ik op dat overleg heeft 
plaatsgevonden en vindt op verschillende niveaus. Er zijn de publieksbevragingen geweest, 
er is het technisch landbouwoverleg met de landbouworganisaties, er is de klankbordgroep 
met het middenveld en er is het overleg met het beleidsdomein Omgeving. In dat verband, 
en ingaand op de bepalingen van de GLB-verordening, wens ik aan de minister een aantal 
vragen voor te leggen.

1. De eerste vraag heeft betrekking op de timing van het Vlaamse GLB-traject. De 
diensten van de minister werken ongetwijfeld met een tijdstabel die moet toelaten om 
de nodige stappen te zetten om tijdig het nationaal strategisch GLB-plan op te leveren. 

Graag deze tijdstabel of de interne timing in een andere vorm die de minister hanteert.

Graag in dat verband ook het overzicht van de belangrijkste stappen en hun timing 
die in die tijdstabel worden gebruikt. België zit hieromtrent als lidstaat in een 
‘structured dialogue’ met de commissie. Graag ook de verslagen van dit overleg.

2. Kan de minister het synthese- en overwegingsdocument van de digitale enquête van 
juli 2019 bezorgen?

3. Kan de minister het overwegingsdocument op de adviezen die het departement aan 
de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en aan de Minaraad 
heeft gevraagd over de strategienota van mei 2019 bezorgen?

4. Wat de klankbordgroep betreft: kan de minister alle verslagen, aanwezigheden, 
agenda’s, gedeelde nota’s/presentaties bezorgen vanaf de start tot op vandaag?

5. Wat het maandelijks overleg met het departement Omgeving betreft: kan de minister 
alle verslagen, aanwezigheden, agenda’s, gedeelde nota’s/presentaties vanaf de start 
tot op vandaag bezorgen?

6. Wat het technisch landbouwoverleg betreft: kan de minister alle verslagen, 
aanwezigheden, agenda's, gedeelde nota’s en presentaties van elk overleg waar de 
voorbereiding van het strategisch GLB-plan op de agenda stond tot op vandaag 
bezorgen?

7. Wat het overleg met de landbouwministers van de gewesten en de federale minister 
van landbouw betreft: kan de minister een overzicht bezorgen van de 
overlegmomenten die reeds met haar collega’s hebben plaatsgevonden, op niveau van 
de diensten, het kabinet en/of op ministerieel niveau? Kan zij ook het verslag bezorgen 
van de gemaakte afspraken?



HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 632 van 12 juni 2020
van CHRIS STEENWEGEN

1. De artikelen waarnaar u verwijst maken deel uit van een voorstel van de Commissie 
van 1 juli 2018 aan de Raad en het Europees Parlement. Dit betreft dus geen 
verordening, maar louter een voorstel van de initiatiefnemer aan de wetgever. Dit 
voorstel maakt thans voorwerp uit van besprekingen door deze respectieve 
instellingen. Na de besprekingen en formulering van de amendementen aan het 
Commissievoorstel binnen elk van de instellingen, volgen besprekingen tussen de 
instellingen (zgn. trilogen) waarbij consensus wordt gezocht over alle voorgestelde 
amendementen. Nadien volgen formele aanname of stemmingsprocedures. Dit 
besluitvormingsproces zal pas bij aanname leiden tot een Europese basisverordening 
die rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten (of regio’s binnen lidstaten). De 
basisverordening wordt op haar beurt gevolgd door gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen van de Commissie, eveneens rechtstreeks van toepassing. De 
basisverordening en de gedelegeerde handelingen, in mindere mate de 
uitvoeringshandelingen, vormen het kader waarbinnen lidstaten (regio’s) eigen 
implementatiekeuzes van strategische of planmatige aard kunnen maken. 

Gezien de finale tekst waarover de Raad en het Europees Parlement finaal een 
consensus zullen bereiken (al dan niet ingrijpend) zal afwijken van het initiële voorstel 
dat de Commissie  op 1 juni 2018 formuleerde, kunnen lidstaten op dit ogenblik noch 
juridisch, noch inhoudelijk al definitieve eigen keuzes maken. Het kader waarbinnen 
lidstaten zich moeten begeven en de timing van het verdere besluitvormingsproces 
zijn daartoe nog te onstabiel. 

2. De ontvangen bijdrages zijn gepubliceerd op de website van het Vlaams Ruraal 
Netwerk. Er werd hiervan geen synthese- en overwegingsdocument gemaakt. 

3. De adviezen zijn bestudeerd en zullen mee in overweging genomen worden in het 
verdere traject. Er werd geen overwegingsdocument opgemaakt.

4. Tot op heden is de klankbordgroep vier keer bijeengekomen: op 10 oktober 2018, op 
5 februari 2019, op 17 juni 2019 en op 10 februari 2020. De verslagen vindt u in 
bijlagen 1 tot 4, waarin ook de aanwezigheden, agendapunten en waar nuttig de 
documenten terug te vinden zijn. 

5. Hier worden geen formele verslagen van gemaakt. Vanuit beleidsdomein Omgeving 
zijn het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse 
Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos betrokken. Er is ongeveer 
maandelijks overleg. Meer concreet is op volgende data vergaderd met volgende 
agendapunten:

- 13 december 2018: inleiding; voorstellen van BD OMG voor nieuwe GLB
- 23 januari 2019: stand van zaken; planning; krachtlijnen Vlaams Strategisch 

GLB-plan
- 21 maart 2019: bespreking strategienota
- 27 mei 2019: aanpak werkgroepen; proces en verder aanpak. 
- 8 juli 2019: proces advies SALV/MiNaraad; terugkoppeling klankbordgroep van 

17/06; timing en proces werkgroepen; stand van zaken Europese besprekingen



- 18 september 2019: stand van zaken Europese besprekingen; 
overgangsmaatregelen; overlopen werkzaamheden van GLB-werkgroepen; ex-
ante-evaluatie

- 3 december 2019: voortgang EU-besprekingen; overgangsbepalingen; 
tijdsplanning voorbereiding GLB-plan in 2020; verdere aanpak fiches

- 22 januari 2020: Terugkoppeling over de GLB-fiches; aangepaste strategienota; 
verder verloop (Europees en Vlaams); groene architectuur; klankbordgroep 
vergadering 10/2; ex ante evaluatie

- 3 maart 2020: groene architectuur; tijdsplanning voorbereiding GLB-plan in 
2020

- 23 april 2020: opvolging EU; overgangsmaatregelen; groene architectuur; 
NPI's; interventiefiches sjabloon; heropstart ex-ante-evaluatie; 
bosbouwmaatregelen; areaal blijvend grasland

- 12 mei 2020: x-ante-evaluatie; conditionaliteiten; overgangsmaatregelen; 
studie op waterverbruik in landbouw in relatie tot GLB (cour of auditors)

- 9 juni 2020: Stand van zaken Europees; overgangsbepalingen; voorbereiding 
GLB-plan & tijdspad; ex-ante-evaluatie, conditionaliteiten; samenwerken BD 
OMG-dept.LV; implementatie van F2F in strategisch plan

6. Het technisch overleg van het Departement Landbouw en Visserij met de 
landbouworganisaties is een informeel toetsingsmoment dat al jaren bestaat. Op dit 
overleg zijn Boerenbond, ABS, VAC, Bioforum en Groene Kring vertegenwoordigd. In 
de maanden februari, maart en april zijn er overlegmomenten geweest. In dit overleg 
wordt de technische haalbaarheid besproken van concrete ideeën of toepassingen. De 
input kan vertrouwelijk zijn, wat nodig is om te kunnen komen tot gedragen 
voorstellen. Meer concreet zijn volgende thema’s besproken: echte landbouwer, 
directe steun, gekoppelde steun, groene architectuur, overname- en 
investeringssteun, samenwerking, advies en vorming. 

7. We gaan er momenteel van uit dat België twee afzonderlijke GLB-Strategische Plannen 
kan indienen: een Vlaams en een Waals Plan. Voor de opmaak van een Vlaams GLB-
plan is geen overleg nodig met de gewesten of met federaal niveau.

BIJLAGEN

1. Verslag Klankbordgroep van 10 oktober 2018
2. Verslag klankbordgroep van 5 februari 2019
3. Verslag klankbordgroep van 17 juni 2019
4. Verslag van klankbordgroep van 10 februari 2020

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10479
http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10480
http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10481
http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10482

