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Titel Hervorming van het GLB 2023 
 

Onderwerp Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt momenteel herzien met het oog op daadwerkelijke uitvoering 
in 2023, met als uiterste termijn 2027. Bij deze nieuwe programmering zal meer rekening moeten worden 
gehouden met doelstellingen qua vrijwaring van het klimaat en van natuurlijke hulpbronnen zoals water. Het 
organiseren van de financiële steun zal meer bepaald worden geïntegreerd in een "groene architectuur", 
gebaseerd op wettelijke vereisten en op mogelijke steun voor vrijwillige acties. Afhankelijk van de geselecteerde 
nieuwe maatregelen kan de positieve impact op de watervoorraden aldus worden geëvalueerd om de voor te 
stellen aanvullende maatregelen in het maatregelenprogramma van de SGBP3's bij te stellen, teneinde de 
milieudoelstellingen van de KRW te bereiken. 
 

Motivatie Het strategisch plan voor het nieuwe GLB in Wallonië zal in 2022 worden goedgekeurd. Er zal dus rekening 
worden gehouden met de inhoud van het Strategisch Plan ten tijde van de opstelling van de verschillende 
hoofdstukken van de SGBP's. 
Meerdere punten van de nieuwe architectuur zullen worden geanalyseerd, met name wat het positieve effect 
op de toestand van oppervlakte- en grondwaterlichamen betreft: 

• Uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen: Nitraatrichtlijn en KRW; 
• Investeringssteun: mechanische onkruidverdelgingsapparatuur; 
• Ecoregelingen: Bodembedekking, milieuvriendelijke gewassen, blijvende weiden, ecologisch netwerk, 

vermindering van de productiemiddelen. 
• AMKM. 

 
Uitvoering De verschillende hierboven genoemde maatregelen worden geanalyseerd naar gelang van de stand van de 

besprekingen, waarbij de doeltreffendheid voor de toestand van de waterlichamen varieert naar gelang van de 
resterende speelruimte. Deze verkleiningen van potentiële "gaps" ten opzichte van de huidige impact van de 
landbouwactiviteit zullen vervolgens globaal worden geanalyseerd om het mogelijke bereiken van de "goede 
KRW-toestand" voor oppervlakte- en grondwaterlichamen in te schatten. 
De werkelijke doeltreffendheid van deze steunregelingen zal worden vergeleken met de raming van het aantal 
landbouwers dat van de vrijwillige acties gebruik zal maken en met de plaats waar zij gevestigd zijn. 
 

  

 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 
planning 

1 Analyse van de doeltreffendheid van de voorzieningen zoals voorgesteld ten tijde van de 
ontwikkeling van de SGBP3's 
 

2022 

2 Uitvoering van het nieuwe GLB en van de concrete acties in landbouwbedrijven 
 

2023 - 2027 

Wie? Landbouwers 
 

Partner(s) SPW-departementen betrokken bij de hervorming van het GLB 
 

Impact  
Schaal/schalen Raming van de positieve effecten op waterlichamen die risico lopen door druk vanuit de landbouw 
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