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Startende boeren  -  Europese en Vlaamse ondersteuning

Het verzekeren van voldoende steun aan startende en jonge landbouwers is een taak die 
zowel Vlaanderen als de EU behartigt. In antwoord op een parlementaire vraag d.d. 20 
mei ll. van Europees parlementslid Miroslav Cíz antwoordde Europees Commissaris 
Wojciechowski het volgende:

“Generational renewal and facilitating business development is one of the nine main 
priorities of the common agricultural policy (CAP) post-2020(1). The Commission’s 
proposals provide that Member States will devote an amount corresponding to at least 
2% of their envelope of direct payments to be used as a complementary income support 
for young farmers and/or as installation aids for young farmers under the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). (…) The new strategic approach will 
also require Member States to examine the interplay between national instruments and 
EU interventions and ensure consistency between these actions which will support young 
people setting up in farming, while creating good working and living conditions in rural 
areas.”

De resultaten van het tot nu toe gevoerde beleid waren volgens Wojciechowski eenduidig 
positief: “A recent external evaluation of the CAP’s impact on generational renewal, local 
development and jobs in rural areas concludes that the CAP generational renewal 
measures have a positive impact on young farmers numbers, business performance and 
local employment.”

1. Hoeveel procent van de Europese directe landbouwsteun wordt momenteel 
aangewend als inkomenssteun voor jonge starters, of als opstartsteun voor deze 
groep? In hoeverre is het voorgenomen minimum van 2% dat Europa zou opleggen 
voor Vlaanderen dan realistisch?

2. Heeft Vlaanderen zelf al zijn eigen beleid ten aanzien van jonge of startende boeren 
geëvalueerd ten aanzien van de Europese beleidsmaatregelen ter zake, zoals de 
Europese Commisie vooropstelt? Zo ja, met welke bevindingen?

3. Hoe evalueert de minister zelf het succes van de Vlaamse en Europese maatregelen 
om startende boeren te incentiveren? Meent zij dat de vooropgestelde aanpak in het 
nieuwe CAP dit kan verbeteren?
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1. Bovenop de basisinkomenssteun waar zowel jonge als oudere landbouwers aanspraak 
op maken, wordt momenteel 2% van het budget rechtstreekse betalingen bestemd als 
bijkomende steun (‘top-up’) voor jonge starters in Vlaanderen. Dat komt overeen met 
het maximum dat de Europese Unie toelaat binnen het lopende GLB. Daarnaast is er 
de mogelijkheid tot toekenning van VLIF-vestigingssteun. 

Derhalve is het voorgenomen minimum van 2% voor beide samen in het toekomstige 
GLB realistisch en realiseerbaar in Vlaanderen.

2. In 2016 werd de ex-post evaluatie van het PDPO II uitgevoerd door een externe 
evaluator. Er werd vastgesteld dat de vestigingssteun een belangrijke bijdrage levert 
aan de tewerkstelling op land- en tuinbouwbedrijven. Volgens de evaluator vormt de 
maatregel zeker een duw in de rug voor toekomstige overnemers. 

3. Een vrije markteconomie leidt in quasi alle deelsectoren van de economie tot 
specialisatie en schaalverandering door fusies, overnames, investeringen, etc.… De 
landbouwsector vormt daar geen uitzondering op, het aantal bedrijven neemt af terwijl 
de productiviteit van actieve bedrijven toeneemt. Daarmee gepaard nemen ook de 
kapitaalsbehoefte (grotere bedrijven overnemen vergen een hoger startkapitaal) en de 
ondernemingsrisico’s toe in vergelijking met enkele decennia geleden. Gezien voedsel 
een basisbehoefte is van de mens en lokale voedselzekerheid van strategisch en 
geopolitiek belang is, beschouwen overheden het als cruciaal om de voedselvoorziening 
te waarborgen ten aanzien van de bevolking. Net enkel in de Europese Unie maar in 
heel de wereld voeren overheden beleid dat daarop gericht is. Nieuwe en jonge 
landbouwers die geconfronteerd worden met de uitdagingen van een markteconomie 
verdienen alle kansen en steun. Zowel de Raad, het Europees Parlement als de 
Europese Commissie delen deze visie en zullen dat ongetwijfeld omzetten in concrete 
instrumenten binnen het nieuwe wettelijke GLB-kader.


