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Begrip ‘echte landbouwer’  -  Invulling

Binnen het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt gestreefd naar twee 
definities, nl. die van ‘landbouwer’ en die van ‘echte landbouwer’. Dit is van groot belang 
om te weten wie in aanmerking kan komen voor GLB-steun. 

Tot nu toe is het niet duidelijk hoe Vlaanderen het begrip ‘echte landbouwer’ zal invullen. 
We vernemen dat er gedacht wordt aan vier criteria, namelijk beschikken over een 
ondernemingsnummer met NACEBEL-code ‘landbouw’ bij btw, verkoop op basis van btw-
listing, uitsluitsel op basis van register/doel en voldoende bedrijfspotentieel. Belangrijk is 
eveneens dat er wordt gedacht aan een versoepeling voor jonge boeren en/of starters. 
Dit is van belang als we mensen van buiten de sector willen aantrekken en hen de kans 
willen geven om geleidelijk in te stappen, bijvoorbeeld vanuit een bijberoep, en zo de 
opstart van hun bedrijf logistiek en financieel haalbaar maken.

1. Wat is de stand van zaken van de ontwikkeling van de definitie van ‘echte 
landbouwer’?

2. Blijft men vasthouden aan de hierboven beschreven vier criteria?

Zo ja, hoe worden die per criterium inhoudelijk ingevuld?

3. a) Wat betekent dit voor het aantal ‘echte landbouwers’ dat we op basis van de 
huidige landbouwerspopulatie in Vlaanderen zullen hebben?

b) Zullen er met deze definitie minder landbouwers dan vandaag in aanmerking 
komen voor GLB-steun?

Zo ja, hoeveel?

4. In welke concrete versoepelingen wordt voorzien voor starters?

5. a) Wordt daarbij vastgehouden aan de leeftijdsgrens van 40 jaar?

b) Kunnen ook ouderen die instappen in de sector in aanmerking komen voor deze 
versoepelingen?

6. Zal er in het beleid naar jongeren en starters ook actief worden ingezet op het 
promoten en faciliteren van vrouwelijk ondernemerschap?

Zo ja, hoe?

7. Hoelang zal de periode van versoepelingen maximaal kunnen duren?
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1. Vandaag is er nog geen Europese besluitvorming voor het nieuwe GLB. Naar 
verwachting zullen het Europees parlement en de Raad beslissen om de 
inwerkingtreding met twee jaar uit te stellen. In afwachting onderzoekt mijn 
administratie proactief verschillende criteria om het begrip ‘echte landbouwer’ af te 
bakenen. 

2. Deze criteria maken deel uit van de lopende oefening.

3. De impact op het aantal ‘echte landbouwers’ die in aanmerking komen voor GLB-steun 
zal afhangen van de definitie.

4-5.Ook op vlak van jonge starters is het Europese kader nog niet vastgesteld. 

6. De Europese wetgever voorziet momenteel geen beleidsdifferentiatie op vlak van 
vrouwelijk ondernemerschap in de land- en tuinbouw.

7. Dit is momenteel niet gekend.


