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Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)  -  Naleving randvoorwaarden

De uitbetaling van de steun in het kader het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is 
gekoppeld aan de naleving van de randvoorwaarden. Het gaat daarbij om alle 
rechtstreekse steun (basisbetaling, premie voor vergroening, betaling voor jonge 
landbouwers, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, premie 
voor het produceren van vleeskalveren) en steun uit het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling (PDPO) voor agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM), 
hectaresteun bio en bebossingsmaatregelen. Een landbouwer die één of meer 
randvoorwaarden niet naleeft, moet er rekening mee houden dat hij minder steun 
uitbetaald kan krijgen. Vermits het gaat over een heel groot budget dat op deze manier 
wordt toegekend ga ik er vanuit dat de naleving van de randvoorwaarden goed wordt 
opgevolgd.

1. Kan de minister voor elk van de randvoorwaarden aangeven hoeveel controles er zijn 
gebeurd en door wie, opgesplitst per sector en dit voor de laatste 5 jaren?

2. Kan de minster voor elk van de randvoorwaarden aangeven bij hoeveel van die 
controles overtredingen van de randvoorwaarde werd vastgesteld, opgesplitst per 
sector en dit voor de laatste 5 jaren?

3. Kan de minister aangeven hoeveel van de vastgestelde overtredingen hebben geleid 
tot een sanctie en welke die sanctie was, opgesplitst per sector en dit voor de laatste 
5 jaren?

4. Kan de minister aangeven hoeveel bedrijven één, hoeveel bedrijven twee, hoeveel 
bedrijven meer dan twee keren een overtreding hebben begaan, opgesplitst per sector 
en dit voor de laatste 5 jaren?
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1-3.De randvoorwaarden die van toepassing zijn op deelnemers aan areaal- of 
diergebonden steunmaatregelen binnen het Europees Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) zijn divers en ook de controles op de naleving van die 
randvoorwaarden gebeuren op verschillende manieren. Gezien de definitieve cijfers 
voor 2019 nog niet beschikbaar zijn, worden de cijfers voor 2015 tot en met 2018 
weergegeven. Er zijn geen gegevens per teelt of subsector beschikbaar omdat de 
randvoorwaarden telkens op het hele bedrijf van toepassing zijn en op eenzelfde 
bedrijf diverse teelten of dieren kunnen gehouden worden. 

De checklist van alle GLB-randvoorwaarden samen omvat meer dan 100 
controlepunten. De ernst en de omvang van elk van die punten kan sterk verschillen, 
bijvoorbeeld een administratieve vergissing op vlak van de registratie of identificatie 
van dieren versus het gebruik van illegale substanties. Bij de interpretatie van de 
cijfers (percentages) in bijlage 1 moet dit steeds in het achterhoofd worden gehouden.
  
Type 1-controles (plaatscontroles GLB-randvoorwaarden)
Het Departement Landbouw en Visserij is in uitvoering van artikel 68 van de 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 de bevoegde controleautoriteit voor de 
controle ter plaatse van de meeste beheerseisen en normen voor goede landbouw- en 
milieuconditie. Enkel voor de volgende beheerseisen is het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de bevoegde controleautoriteit:
- Verordening 178/2002 – voedselveiligheid (hygiënemaatregelen)
- Richtlijn 96/22/EEG – hormonen
- Verordening 999/2001 – TSE – richtlijn

Tabel 1.1 in bijlage 1 geeft een overzicht van het jaarlijkse aantal type 1-controles.

Type 2-controles (administratieve controles GLB-randvoorwaarden)
Een aantal beheerseisen en normen worden eveneens gecontroleerd via 
administratieve controles:
- correcte mestbalans;
- het behoud van blijvend grasland op percelen met zeer hoge erosiegevoeligheid;
- het algemeen behoud van het blijvend grasland;
- het behoud van graslanden met specifieke beschermingsstatus.

Dit type controle gebeurt voor 100% van de steunaanvragen. 

Type 3-controles (andere plaatscontroles dan GLB-randvoorwaarden)
Dit zijn controlevaststellingen die het Departement Landbouw en Visserij maakt tijdens 
andere controles ter plaatse. Het departement voert ook heel wat andere controles uit 
op andere premievoorwaarden (controles op subsidiabiliteit van percelen, agromilieu- 
en klimaatmaatregelen, …). Het kan gebeuren dat tijdens deze controles eveneens 
wordt vastgesteld dat bepaalde randvoorwaarden niet worden nageleefd. Deze 
vaststellingen leiden dan evenzeer tot gevolgen op de uitbetaling van de premies.



Het departement heeft zicht op het aantal gemelde vaststellingen van dit type controle, 
maar het totaal aantal gecontroleerde percelen of dieren binnen dit type wordt niet 
afzonderlijk geregistreerd. 

Type 4-controles (controles door andere entiteiten)

Met volgende entiteiten heeft het departement Landbouw en Visserij 
samenwerkingsafspraken om vaststellingen die zij verrichten bij GLB-deelnemers, uit 
te wisselen:
- het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV);
- de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);
- het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);
- de dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving.

Het departement heeft zicht op het aantal gemelde vaststellingen door deze externe 
beheersdiensten, maar niet op het totaal aantal uitgevoerde controles door deze 
diensten in de verschillende jaren aangezien enkel de vaststellingen worden 
uitgewisseld.

2-3.Tabellen 2.1, 2.3, 2.3 en 2.4 in bijlage 1 bevatten de cijfers voor respectievelijk de 
type 1-controles, de type 2-controles, de type 3-controles en de type 4-controles.

In deze cijfers is telkens weergegeven hoeveel vaststellingen er waren en wat het 
bijhorend sanctiepercentage is, opgesplitst in de verschillende categorieën zoals 
bepaald in de artikelen 39 tot 41 van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014. 
In deze tabel zijn de gegevens uit vraag 2 en 3 samengenomen. 

4. Tabel 4.1 in bijlage 1 bevat per richtlijn of norm het aantal vastgestelde herhalingen. 
Zodra het sanctiepercentage 15% bedraagt, wordt dit beschouwd als een opzettelijke 
inbreuk en wordt niet meer bijgehouden om de hoeveelste herhaling het gaat. Cijfers 
over het aantal opzettelijke inbreuken zijn terug te vinden in de tabellen bij vraag 2.

BIJLAGE

Overzicht van het aantal vaststellingen voor de type-1-, type-2, type-3 en type-4 controles 
op de randvoorwaarden voor de jaren 2015 tot 2018
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