
 

 

UITNODIGING 

GLB 2023 in de diepte voor biologische en agro-
ecologische landbouwers  

Donderdag 30 maart 19u30-22u  
online webinar 

Het GLB Strategisch Plan 2023-2027 heeft specifieke aandacht voor biologische en agro-
ecologische landbouwers, ook voor starters. Het Departement Landbouw en Visserij 
organiseerde de afgelopen periode al heel wat webinars, onder meer over biologische 
landbouw. Die zijn hier terug te vinden.  

Toch blijven er nog een aantal vragen open. Daarom organiseert BioForum, in 
samenwerking met het Living Lab Agroecologie en Biologische Landbouw en het 
Departement Landbouw en Visserij op donderdag 30 maart 2023 om 19u30 een online 
webinar. Dit webinar is aanvullend op de informatie die je via de webinars van het 
Departement kreeg. Marleen Delanoy en Marleen Mertens van het Departement Landbouw 
en Visserij gaan bijkomend in op volgende vragen:  

- Ben ik een actieve landbouwer? Waar kom ik dat te weten? Wanneer teken ik best 
beroep aan en hoe doe ik dat? 

- Ik krijg als bioboer een gratis betalingsrecht toegewezen? Wat betekent dat?  
- Waarom is de biologische hectarepremie lager dan vroeger? 
- Ben ik premiegerechtigd?  
- Hoe pas ik de eco-conditionaliteit toe op mijn gediversifieerd bedrijf?  
- Ben ik als CVBA met burgers als aandeelhouders premiegerechtigd? 
- Op welke onderdelen van het VLIF kan ik een beroep doen?  
- Kom ik als nieuwe starter in aanmerking voor VLIF steun?  
- … 

Praktisch 
Inschrijven: schrijf je voor maandag 27 maart in via deze link. Op donderdagochtend 30 
maart sturen we je de link naar het webinar door.  

Specifieke vragen? Geef ze mee in het inschrijfformulier. Zo kunnen we de antwoorden 
op jouw vragen voorbereiden. 

TIP: Neem zeker al een kijkje op het e-loket onder klantgegevens, vervolgens 
landbouwkenmerken en kijk na of je als actieve landbouwer staat aangeduid. 
Indien niet, kijk dan ook zeker al even na of je NACEBEL-code die betrekking heeft 
op je landbouwactiviteit gelinkt is aan je btw-nummer. 

https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-2023-2027/presentaties-infosessies-glb-2023-2027
https://forms.office.com/e/fbJUAe5JuC

