
GLB 2023 – 2027 

Actieve landbouwer en 

inkomenssteun

19 januari 2023



Onder 
voorbehoud

Communicatie = onder voorbehoud!

- Huidige informatie 
= gebaseerd op door EC goedgekeurd Vlaams GLB-Strategisch Plan

- Maar: Vlaamse besluitvorming is nog niet definitief 
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Lunchwebinars GLB 2023: Afspraken

Tijdens webinar staat iedereen op ‘Mute’

Vraag stellen: 
▪ via ‘Vragen en Antwoorden’- module rechts op het scherm –

klik eventueel bovenaan op vraagtekensymbool 

▪ Klik onderaan op knop ‘een vraag stellen’
▪ Vragen worden niet gedeeld met andere deelnemers
▪ Typ uw vraag (1) in het opstelvak, vul uw naam in (2)
▪ Selecteer ‘Verzenden’ (3) 

▪ Uw vraag verschijnt in ‘Mijn vragen’ (4)
▪ Organisator kan publiceren via luik ‘Aanbevolen’ (5)

▪ Vraag stellen kan anoniem
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Lunchwebinars GLB 2023: Afspraken

Eventuele onderbreking
▪ Bij onderbreking: boodschap ‘Deze livegebeurtenis is beëindigd/The 

live event has ended”.
▪ Klik na 5 minuutjes terug op link in de bevestigingsmail. De webinar

wordt dan hernomen

Opnames
▪ Webinar wordt opgenomen-

ter beschikking via Youtube 
op website LV
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Agenda

Overzicht
Definitie actieve landbouwer
Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
▪ algemeen
▪ betalingsrechten
▪ reserve

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
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Vergelijking vorige GLB met nieuwe GLB

Basisbetaling
(betalingsrechten)

Vergroening

Jonge landbouwer

Gekoppelde steun

Agromilieuklimaatmaatregelen
en beheerovereenkomsten

Basisinkomenssteun
(betalingsrechten)

Ecoregelingen

Jonge landbouwer

Hervormde gekoppelde steun

Agromilieuklimaatmaatregelen
en beheerovereenkomsten

Herverdelende inkomenssteun
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Agenda

Overzicht
Definitie actieve landbouwer
Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
▪ algemene
▪ Betalingsrechten
▪ reserve

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
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Toepassing van definitie actieve landbouwer

Waarom definitie? 
▪ Dalende GLB-middelen => nood aan focus

Waar van toepassing?
▪ Meeste GLB-maatregelen (bv. betalingsrechten, ecoregelingen, VLIF …)
▪ Tenzij anders vermeld
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Actieve landbouwer

BTW-uitgaande handelingen tgv landbouwactiviteit(en)            > 1/3
BTW-uitgaande handelingen van alle economische activiteiten 

Geen overheidsinstellingen, terreinbeherende natuurverenigingen,  
universiteiten en hogescholen

Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

Landbouw-
activiteit
versus 
niet-
landbouw

Een ondernemingsnummer
met BTW-landbouwactiviteit(en) 

Landbouw-
activiteit

Op termijn (jaar van invoering nog te bepalen): geen steun aan landbouwers 
waarbij alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen. 

Alle voorwaarden moeten 
vervuld zijn!
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Actieve landbouwer: praktisch

Jaarlijks opnieuw bepaald
▪ Aan begin van de campagne
▪ Referentiejaren schuiven op

Zoveel als mogelijk automatisch via authentieke bronnen (KBO, BTW,…)

Communicatie (voorzien 2de helft februari ifv Vlaamse besluitvorming)
▪ E-loket via ‘Klantgegevens’
▪ Verzamelaanvraag 2023
▪ Mailing naar landbouwers die niet voldoen



Onder 
voorbehoud
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Actieve landbouwer

BTW-uitgaande handelingen tgv landbouwactiviteit(en)            > 1/3
BTW-uitgaande handelingen van alle economische activiteiten 

Geen overheidsinstellingen, terreinbeherende natuurverenigingen,  
universiteiten en hogescholen

Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

Landbouw-
activiteit
versus 
niet-
landbouw

Een ondernemingsnummer
met BTW-landbouwactiviteit(en) 

Landbouw-
activiteit

Op termijn (jaar van invoering nog te bepalen): geen steun aan landbouwers 
waarbij alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen. 

Alle voorwaarden moeten 
vervuld zijn!
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Actieve landbouwer
voorwaarde 1 – Ondernemingsnummer met BTW-landbouwactiviteit

Belgisch ‘BTW-nummer’
▪ Buitenlands BTW-nummer wordt niet aanvaard

NACEBEL-code landbouw gekend bij BTW-instanties

Nog tijd tot 30/4 om aan te passen
▪ Bij BTW-diensten zelf
▪ Moet overeenstemmen met de werkelijkheid
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Actieve landbouwer

BTW-uitgaande handelingen tgv landbouwactiviteit(en)            > 1/3
BTW-uitgaande handelingen van alle economische activiteiten 

Geen overheidsinstellingen, terreinbeherende natuurverenigingen,  
universiteiten en hogescholen

Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

Landbouw-
activiteit
versus 
niet-
landbouw

Een ondernemingsnummer
met BTW-landbouwactiviteit(en) 

Landbouw-
activiteit

Op termijn (jaar van invoering nog te bepalen): geen steun aan landbouwers 
waarbij alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen. 

Alle voorwaarden moeten 
vervuld zijn!
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Standaard verdiencapaciteit (SVC) 
verdienpotentieel van het individuele landbouwbedrijf adhv

coëfficiënten afkomstig van boekhoudingen
gemaakte winst of inkomen

Actieve landbouwer 
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€

Totale SVC     =    Berekende SVC     +        Premies

2023                    Percelen 2021                   Basisbetaling 2021
(hoofdteelt 31/5/2021)                       Vergroeningspremie 2021
Dieren 2021                      Gekoppelde steun 2021      

Premie jonge landbouwer                                 
2021
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Verzamelaanvraag 2021

Mestbankaangifte 2021

5 ha wintertarwe

3 ha voederbieten

15 ha grasland

50 melkkoeien

10 ha silomais

Actieve landbouwer 
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 
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Verzamelaanvraag 2021

Mestbankaangifte 2021

5 ha wintertarwe

3 ha voederbieten

15 ha grasland

50 melkkoeien 2.639 
€/dier 

Potentiële omzet

10 ha silomais

Actieve landbouwer 
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

1.833 €/ha

1.462 €/ha 

2.911 €/ha 

1.015 €/ha 
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Verzamelaanvraag 2021

Mestbankaangifte 2021

5 ha wintertarwe

3 ha voederbieten

15 ha grasland

50 melkkoeien 2.639 
€/dier 

Potentiële omzet

0,442

10 ha silomais

Bepaalde kosten in rekening gebracht
(alles behalve lonen, rentes en pacht)

Actieve landbouwer 
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€

1.833 €/ha

1.462 €/ha 

2.911 €/ha 

1.015 €/ha 

0,326

0,326

0,326

0,254
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Verzamelaanvraag 2021

Mestbankaangifte 2021

5 ha wintertarwe

3 ha voederbieten

15 ha grasland

50 melkkoeien 2.639 
€/dier 

Potentiële omzet

0,442

10 ha silomais

Bepaalde kosten in rekening gebracht
(alles behalve lonen, rentes en pacht)

Actieve landbouwer 
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€

1.833 €/ha

1.462 €/ha 

2.911 €/ha 

1.015 €/ha 

0,326

0,326

0,326

0,254

4.051 €

4.766 €

2.847 €

4.963 €

33.515 €
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Verzamelaanvraag 2021

Mestbankaangifte 2021

5 ha wintertarwe

3 ha voederbieten

15 ha grasland

50 melkkoeien 2.639 
€/dier 

Potentiële omzet

0,442

10 ha silomais

Bepaalde kosten in rekening gebracht

Actieve landbouwer 
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

1.833 €/ha

1.462 €/ha 

2.911 €/ha 

1.015 €/ha 

0,326

0,326

0,326

0,254

TOTAAL = 41.159 €
Berekende SVC (excl premies!)

4.051 €

4.766 €

2.847 €

4.963 €

33.515 €

813 €

1.418 €

1.362 €
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Actieve landbouwer
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€

Waarden bepaald obv boekhoudingen Landbouwmonitoringsnetwerk
▪ Gemiddelde van 5 jaar
▪ Worden gepubliceerd op de website

Rekening houdend met
▪ Voedergewassen (2,5 GVE/ha)
▪ Leeftijd dieren (vervangingsjongvee,…)
▪ Waalse percelen

Bij bezwaar (want niet gekend) 
▪ Waalse dieren
▪ Buitenlandse percelen
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Actieve landbouwer
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€

UITZONDERINGEN

Verlaagde grens van 3.000€
▪ Landbouwers met biologische productie
▪ Landbouwers waarvan alle zaakvoerders gestart in de landbouw vanaf 01/01/2021

Landbouwers gestart na 30/4/2021
▪ Reden: gestart na uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag
▪ Berekend op basis van gegevens 2023

GEVOLG: berekening na uiterste wijzigingsdatum
Verzamelaanvraag + dieren (+ simulatie premies) 2023 

Geen blokkering in aanvragen (overdracht BR, ecoregeling,…)
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Actieve landbouwer
voorwaarde 2 - Standaard verdiencapaciteit > 7.500€

• Per mail aan buitendienst (2023)

• Percelen 2023

• Bewijs uitbreiding veestapel

• Gemiddelde premiebedrag wordt berekend

Uitbreiding van bedrijf 

tov 2021

• Per mail aan buitendienst (2023)

• Geen bezwaar op premies

• Verklaring accountant/belastingadviseur => sjabloon

• Op basis van boekhouding 

• Bezwaar meerdere jaren geldig

Ander verdienmodel

Bezwaar mogelijk
Alleen als relevant in kader van premievoorwaarden!
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Actieve landbouwer

BTW-uitgaande handelingen tgv landbouwactiviteit(en)            > 1/3
BTW-uitgaande handelingen van alle economische activiteiten 

Geen overheidsinstellingen, terreinbeherende natuurverenigingen,  
universiteiten en hogescholen

Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

Landbouw-
activiteit
versus 
niet-
landbouw

Een ondernemingsnummer
met BTW-landbouwactiviteit(en) 

Landbouw-
activiteit

Op termijn (jaar van invoering nog te bepalen): geen steun aan landbouwers 
waarbij alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen. 

Alle voorwaarden moeten 
vervuld zijn!
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Actieve landbouwer 
voorwaarde 3 – BTW-uitgaande handelingen

Verklaring op eer a.d.h.v. specifieke vragen e-loket in 2023
Enkel uitgaande handelingen van de betrokken onderneming
▪ Omzet (dus excl BTW-bedrag)

3 vrijstellingen
▪ Bijzondere landbouwregeling (ook in combinatie met een andere BTW regeling)
▪ Specifieke regels indien enkel onderhoud als landbouwactiviteit
▪ Opstart -> nog geen BTW aangifte

Geïdentificeerd als landbouwer vanaf 01/01/2021
Ondernemingsnummer gestart vanaf 01/01/2021



Onder 
voorbehoudGeen actieve landbouwer

Actieve landbouwer 
voorwaarde 3 – BTW-uitgaande handelingen

Dynamische verklaring op eer in de verzamelaanvraag

Geïdentificeerd als landbouwer of 
ondernemingsnummer gestart vanaf 1/1/21
Geïdentificeerd als landbouwer of 
ondernemingsnummer gestart vanaf 1/1/21

BTW landbouwregeling (‘btw 
landbouwforfait’) of combinatie hiermee
BTW landbouwregeling (‘btw 
landbouwforfait’) of combinatie hiermee

BTWuitgaande handelingen landbouwactiveit

totale BTW−uitgaande handelingen
>1/3

BTWuitgaande handelingen landbouwactiveit

totale BTW−uitgaande handelingen
>1/3

nee

nee

ja Geen verdere vragen (ok)

ja Geen verdere vragen (ok)

ja Geen verdere vragen (ok)

nee
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Actieve landbouwer 
voorwaarde 3 – BTW-uitgaande handelingen

Welke BTW-uitgaande handelingen zijn het gevolg van een landbouwactiviteit? 
▪ Ze vloeien voort uit één of meerdere van onderstaande activiteiten

het telen van landbouwproducten en de eerste verwerking hiervan tot landbouwproduct;
het melken van dieren en de eerste verwerking hiervan tot landbouwproduct;
het fokken van dieren voor landbouwdoeleinden;
het houden van dieren voor landbouwdoeleinden, exclusief paarden voor sport -en 
recreatiedoeleinden;

=> andere activiteiten worden niet meegenomen in de BTW-uitgaande handelingen ten 
gevolge van de landbouwactiviteit

Neutrale uitgaande handelingen: worden gedefinieerd
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Actieve landbouwer 
voorwaarde 3 – BTW-uitgaande handelingen

Verhouding nemen van de BTW-uitgaande handelingen voortvloeiend uit de 
landbouwactiviteit tov de totale BTW-uitgaande handelingen (excl BTW)
▪ Maand- of kwartaalaangiftes

Campagne 2023: Gegevens van 2021 of een gemiddelde van jaar 2020 en 2021

Berekening en bewijsstukken ter beschikking houden. 
▪ Bij controle: activiteiten dienen uitgesplitst te zijn
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Actieve landbouwer

BTW-uitgaande handelingen tgv landbouwactiviteit(en)            > 1/3
BTW-uitgaande handelingen van alle economische activiteiten 

Geen overheidsinstellingen, terreinbeherende natuurverenigingen,  
universiteiten en hogescholen

Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

Landbouw-
activiteit
versus 
niet-
landbouw

Een ondernemingsnummer
met BTW-landbouwactiviteit(en) 

Landbouw-
activiteit

Op termijn (jaar van invoering nog te bepalen): geen steun aan landbouwers 
waarbij alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen. 

Alle voorwaarden moeten 
vervuld zijn!
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Actieve landbouwer 
voorwaarde 4 – uitsluiting

Geen GLB-steun voor:
▪ Overheidsinstellingen

Volgens het bestuursdecreet
Onder meer Vlaamse administraties, lokale overheden (inclusief verzelfstandigde agentschappen), 
instellingen met een publieke taak

Verklaring op eer in de verzamelaanvraag

▪ Erkende terreinbeherende natuurverenigingen

▪ Universiteiten en hogescholen

=> ook verbonden bedrijven
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Actieve landbouwer

BTW-uitgaande handelingen tgv landbouwactiviteit(en)            > 1/3
BTW-uitgaande handelingen van alle economische activiteiten 

Geen overheidsinstellingen, terreinbeherende natuurverenigingen,  
universiteiten en hogescholen

Standaard verdiencapaciteit > 7.500€ 

Landbouw-
activiteit
versus 
niet-
landbouw

Een ondernemingsnummer
met BTW-landbouwactiviteit(en) 

Landbouw-
activiteit

Op termijn (jaar van invoering nog te bepalen): geen steun aan landbouwers 
waarbij alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen. 

Alle voorwaarden moeten 
vervuld zijn!
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Actieve landbouwer 
voorwaarde 5 – Geen rustpensioen

Nog niet van toepassing in 2023!
▪ Jaar van invoering nog te bepalen

Geen steun als alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen.

▪ Bijvoorbeeld samenuitbating tussen pensioentrekkende en jonge landbouwer wel 
toegestaan

Geleidelijke generatiewissel mogelijk
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Agenda

Overzicht
Definitie actieve landbouwer
Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
▪ algemeen
▪ Betalingsrechten
▪ reserve

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
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Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
Betalingsrechten

Steun aan rechtstreekse betalingen < 400 € 
▪ Geen uitbetaling van de rechtstreekse betalingen
▪ = geen activering rechten 

Rechtstreekse betalingen zijn

• Basisinkomenssteun voor duurzaamheid (betalingsrechten)

• Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid

• Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers

• Gekoppelde inkomenssteun

• Ecoregelingen
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Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
Betalingsrechten

Steun aan rechtstreekse betalingen (BR, …. )< 400 € 
▪ Geen uitbetaling van de rechtstreekse betalingen
▪ = geen activering rechten 

Focus in nieuw GLB op betere verdeling middelen
▪ Interne convergentie van de betalingsrechten

▪ Toepassing verlaging van betaling 
>60.000€  (85% verlaging) en >100.000€ (100% verlaging) aan basisinkomenssteun (alleen BR)
In praktijk: maximaal 66.000€ aan basisinkomenssteun uitbetaald

▪ Herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
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Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
Betalingsrechten  - budget en convergentie

Waarde van de betalingsrechten wijzigt:
▪ Door budgetwijziging 

impact op alle rechten

▪ Door interne convergentie
impact op hoogwaardige en laagwaardige rechten

Convergentie in 4 stappen  eerste stap in 2023!

Communicatie eenheidswaarde: februari 2023
▪ Waarden beschikbaar via e-loket
▪ Overdrachten mogelijk vanaf dan
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Basisinkomenssteun voor duurzaamheid

Stap 1: Startwaarde van het individueel recht = waarde recht 2022 aangepast aan budget 
nieuw GLB
Stap 2: Convergentie

2023 2024 2025 2026

Startwaarde BR > gemiddeld
 daling waarde BR

Gemiddeld 2026 
= 180-185 €/ha

MIN 85% gemiddeld 
= 153-157 €/ha

MAX 1500 €/ha

85% gemiddeld < startwaarde BR > gemiddeld 
 geen wijziging

Startwaarde BR < 85% gemiddeld  
 stijging
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Basisinkomenssteun voor duurzaamheid

2023 2024 2025 2026

337€

2022

500€

200€

122€

155€

177€

Stap 1: aanpassing 
aan budget

Stap 2: convergentie
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Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
Betalingsrechten

Activatie 
▪ Door degene die de hoofdteelt verbouwt (het teeltrisico)

Overdrachten mogelijk
▪ Tot 31 mei!! (in plaats van 30/4)
▪ Overdracht verbod rechten uit de reserve gedurende 5 jaar

Uitzondering; volledige bedrijfsovernames

Verlies
▪ Aantal BR dat gedurende 2 opeenvolgende jaren niet geactiveerd wordt
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Agenda

Overzicht
Definitie actieve landbouwer
Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
▪ algemeen
▪ Betalingsrechten
▪ reserve

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
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Betalingsrechten uit de reserve

Wie?
▪ Minstens 1 jonge zaakvoerder
▪ Nieuwe landbouwer
▪ Landbouwer met biologische productie

Wat?
▪ Ophoging tot gemiddelde waarde
▪ Nieuwe rechten (naakte ha) met gemiddelde waarde

Uitzondering Bio: max 1 betalingsrecht (beperkt tot de geconstateerde oppervlakte indien < 1ha)
Overdrachtverbod gedurende 5 jaar

Hoe?
▪ Aanvraag via de verzamelaanvraag (nooit automatisch!)

Uitzondering Bio: automatisch via aanvraag ecoregeling toepassing biologische landbouw
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Betalingsrechten uit de reserve
Jonge landbouwer Nieuwe landbouwer LB met bio productie

Actieve landbouwer

Mag nog geen BR hebben

Perceel met bio productie

Min 1 zaakvoerder voldoet 
aan de voorwaarden

Alle zaakvoerders voldoen 
aan de voorwaarden

Maximaal 40 jaar

Vakbekwaamheid

Zeggenschap

Gestart in de laatste 5 jaar
(vanaf 01/01/2018)

Gestart in de laatste 2 jaar 
(vanaf 01/01/2021)

Kan meerdere jaren 
aangevraagd worden
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Agenda

Overzicht
Definitie actieve landbouwer
Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
▪ algemene
▪ Betalingsrechten
▪ reserve

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid
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Aanvullende inkomenssteun voor jonge 
landbouwers

Wie?
▪ Minstens 1 jonge zaakvoerder

Nieuwe voorwaarden

▪ OF in verleden aanvaarde aanvraag
▪ Moet minstens 1 betalingsrecht activeren

Hoe?
▪ Via de verzamelaanvraag (nooit automatisch!)
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Voordelen jonge landbouwer

BR uit de reserve Aanvullende inkomenssteun 

Max 40 jaar

Vakbekwaamheid

Max 5 jaar gestart

Zeggenschap

Aantal keer Max 5 jaar Max 5 jaar

Moet in het 1ste jaar van 
aanvraag aan voldaan zijn
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Jonge landbouwers

Vakbekwaamheid 
▪ Welk diploma?

Diploma in een landbouwrichting
Installatieattest behaald voor 1 sept in jaar van aanvraag

Zeggenschap
▪ Geregistreerd samenuitbatingscontract
▪ Min 15% aandelen

Bewijs via UBO register 
Geen VZW

Cfr VLIF
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Aanvullende inkomenssteun voor jonge 
landbouwers

Wat? 
▪ Maximum 5 jaar steun
▪ Maximum 90 ha per jonge zaakvoerder
▪ Betaling per subsidiabele hectare

0 - 45 ha: geraamd op ~200 euro/ha 
45 - 90 ha: geraamd op ~ 160 euro/ha

Landbouwbedrijf met 125 subsidiabele ha 

Voorbeeld 1: met één jonge zaakvoerder
Berekening: 45 ha * ~200 euro/ha + 45 ha *  ~160 euro/ha 

Voorbeeld 2: met twee jonge zaakvoerders
Berekening: 90 ha * ~200 euro/ha + 35 ha *  ~160 euro/ha 



Onder 
voorbehoud

Agenda

Overzicht
Definitie actieve landbouwer
Basisinkomenssteun voor duurzaamheid
▪ algemene
▪ Betalingsrechten
▪ reserve

Aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers
Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor duurzaamheid



Onder 
voorbehoud

Aanvullende herverdelende inkomenssteun voor 
duurzaamheid 

= extra betaling per subsidiabele hectare aanvullend bij de basisinkomenssteun
▪ Moet minstens 1 betalingsrecht activeren

Doel: evenwichtigere verdeling van GLB-steun

10% van het pijler I-budget (EU-verplichting)

Voor het subsidiabel areaal tot 30 ha :
▪ Voorbeeld 1: bedrijf 20 ha => krijgt herverdelende steun voor 20 ha
▪ Voorbeeld 2: bedrijf 40 ha => krijgt herverdelende steun voor 30 ha

Geraamd subsidiebedrag: 52-51 €/ha (daalt in de tijd)



Onder 
voorbehoud

Meer info?

Op website www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023
▪ Overzicht maatregelen, combinatietabellen,…
▪ Voor elke maatregel: infofiche met voorwaarden

Neem zeker regelmatig een kijkje gezien regelmatig extra info wordt gepubliceerd

GLB – Subsidiewijzer: https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-subsidiewijzer

Thematische lunchwebinars vanaf januari: https://lv.vlaanderen.be/agenda

Bij uw buitendienst

http://www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023
https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-subsidiewijzer
https://lv.vlaanderen.be/agenda


Onder 
voorbehoud

2 minuten 
pauze



Tijd voor vragen



Bedankt voor jullie 
aandacht
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