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DE TWEEDE PIJLER VAN HET GLB: HET
BELEID VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

Bij de laatste hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werd de
tweeledige structuur met pijlers behouden, waarbij plattelandsontwikkeling nog steeds de
zogenaamde „tweede pijler van het GLB” vormt. De algemene beginselen van deze pijler
blijven dezelfde (medefinanciering, nationaal of regionaal meerjarenprogramma op basis van
een „menu van Europese maatregelen” enz.). Het nieuwe systeem biedt de lidstaten meer
flexibiliteit.

RECHTSGRONDSLAG

— De artikelen 38 t/m 44 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU).

— Verordening (EU) nr. 1303/2013 (PB L 347 van 20.12.2013) (gemeenschappelijke
bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen).

— Verordening (EU) nr. 1305/2013 (PB L 347 van 20.12.2013) (steun voor
plattelandsontwikkeling).

— Verordening (EU) nr. 1306/2013 (PB L 347 van 20.12.2013) (financiering, beheer en
monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid).

OPDRACHT EN PRIORITEITEN

Het beleid van de Europese Unie inzake plattelandsontwikkeling is ingevoerd als tweede pijler
van het GLB bij de hervorming van de „Agenda 2000”. Dit beleid wordt gefinancierd door het
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo). Dit fonds heeft als opdracht
bij te dragen tot de verwezenlijking van de Europa 2020-strategie (strategie van de Unie voor
groei en werkgelegenheid) door in plattelandsgebieden een duurzame plattelandsontwikkeling
te bevorderen. Het Elfpo moet in territoriaal en ecologisch opzicht bijdragen tot de ontwikkeling
van een evenwichtige landbouwsector die klimaatvriendelijk is, het hoofd kan bieden aan de
klimaatverandering, en concurrerend en innovatief is.
De zes prioriteiten voor het nieuwe beleid op het gebied van plattelandsontwikkeling voor
2014-2020 zijn:
— het bevorderen van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en bosbouwsector

(ontwikkeling van de kennisbasis in de plattelandsgebieden; het aanhalen van de banden
tussen landbouw, bosbouw en de onderzoekssector);

— het vergroten van de levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van alle
landbouwtypen, het bevorderen van innovatieve landbouwtechnologieën en het
ondersteunen van duurzaam bosbeheer;
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— het bevorderen van de organisatie van de voedselketen, dierenwelzijn en risicobeheer in
de landbouwsector;

— het herstellen, in stand houden en verbeteren van ecosystemen die verbonden zijn met
landbouw en bosbouw (biodiversiteit, water, bodem);

— het bevorderen van het doeltreffende gebruik van hulpbronnen (water, energie) en
het ondersteunen van de omschakeling naar een koolstofarme economie (gebruik
van hernieuwbare energie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen,
koolstofvastlegging en -opslag);

— het bevorderen van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling
(nieuwe banen creëren, de plaatselijke ontwikkeling stimuleren, de toegankelijkheid van
informatie- en communicatietechnologie verbeteren).

Zoals voorheen steunt de tenuitvoerlegging van het beleid voor plattelandsontwikkeling op
programma's voor plattelandsontwikkeling die door de lidstaten (of hun regio's) worden
voorbereid. Met deze meerjarenprogramma's moet een gepersonaliseerde strategie worden
aangewend die evenzeer beantwoordt aan de specifieke behoeften van de lidstaten (of regio's)
als aan de prioriteiten van het Europees beleid voor plattelandsontwikkeling. Deze programma's
zijn gebaseerd op een reeks (te combineren) maatregelen, die kunnen worden geselecteerd
uit een „menu” van Europese maatregelen, beschreven in Verordening (EU) nr. 1305/2013
en medegefinancierd door het Elfpo. Het percentage van medefinanciering varieert per regio
en maatregel. De programma's moeten door de Europese Commissie worden goedgekeurd en
omvatten ook een financieringsplan en een reeks resultaatindicatoren. De Europese Commissie
en de lidstaten hebben samen een gemeenschappelijk systeem voor controle en evaluatie van
het beleid voor plattelandsontwikkeling uitgewerkt.
In de loop van de huidige programmeringsperiode werd het accent gelegd op het afstemmen
van de acties van het Elfpo op die van de andere Europese structuur- en investeringsfondsen
(„ESI-fondsen”): de fondsen voor het cohesiebeleid (het Cohesiefonds, het Europees
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF)) en
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). In Verordening (EU)
nr. 1303/2013 zijn gemeenschappelijke regels vastgelegd voor deze fondsen, met onder meer
een gemeenschappelijk strategisch kader om het programmeringsproces te vergemakkelijken
en om de terbeschikkingstelling van de ESI-fondsen in de Unie op sectoraal en territoriaal
gebied te coördineren. Op basis hiervan bereidt elke lidstaat voor de periode 2014-2020 een
partnerschapsovereenkomst voor waarin moet worden aangegeven hoe de lidstaat de ESI-
fondsen op geïntegreerde wijze zal aanwenden.

DE MAATREGELEN VAN HET „EUROPEES MENU”

De maatregelen in kwestie hebben betrekking op de volgende gebieden:
— acties inzake kennisoverdracht en voorlichting (beroepsopleiding, voorlichtingsacties

enz.);

— bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten;

— kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (toetreding van
landbouwers tot kwaliteitsregelingen);

— investeringen in materiële activa (verwerking van landbouwproducten, infrastructuur,
verbeteringen van de prestatie en duurzaamheid van het landbouwbedrijf enz.);
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— herstel van door natuurrampen of rampzalige gebeurtenissen beschadigd agrarisch
productiepotentieel en invoering van passende preventieve acties;

— ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen (startpremies voor jonge
landbouwers, niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden enz.);

— basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden (breedband, culturele
activiteiten, toeristische infrastructuur enz.);

— investeringen in de ontwikkeling van bosgebieden en de verbetering van de
levensvatbaarheid van bossen (bebossing en de aanleg van beboste gebieden; invoering
van boslandbouwsystemen; preventie en herstel van schade aan bossen door bosbranden
en natuurrampen en rampzalige gebeurtenissen, met inbegrip van uitbraken van plagen
en ziekten, en klimaatgerelateerde bedreigingen; investeringen ter verbetering van de
veerkracht en de milieuwaarde alsmede van het klimaatveranderingsmitigatiepotentieel
van bosecosystemen; investeringen in bosbouwtechnologieën en in de verwerking,
mobilisering en afzet van bosproducten);

— oprichting van producentengroeperingen en -organisaties;

— behoud van landbouwmethoden die een positieve bijdrage leveren tot het milieu en
het klimaat, en het aanmoedigen van de noodzakelijke veranderingen op dit gebied
(„agromilieu- en klimaatsteun”). Deze maatregelen moeten opgenomen worden in de
programma's voor plattelandsontwikkeling. De verbintenissen moeten verder gaan dan de
verplichte normen;

— steun voor de biologische landbouw (betaling voor de omschakeling naar of de voortzetting
van biologische landbouwpraktijken);

— betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de kaderrichtlijn water;

— betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen;

— betalingen voor dierenwelzijn;

— betalingen voor bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding;

— bevordering van samenwerking tussen actoren in de landbouw- en bosbouwsector en de
voedselketen (oprichting van clusters en netwerken, operationele groepen in het kader van
het Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw
(EIP)).

— „Instrumentarium voor risicobeheer”: betaling van premies om de oogst, de dieren
en de planten te verzekeren; onderlinge fondsen voor vergoeding in geval van
ongunstige weersomstandigheden, uitbraken van dier- of plantenziekten of plagen, of
een milieuongeval; een inkomensstabiliseringsinstrument (onder de vorm van financiële
bijdragen in onderlinge fondsen, waaruit landbouwers wier inkomen ernstig is gedaald,
worden vergoed);

— aanvullende nationale rechtstreekse betalingen voor Kroatië;

— steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van „Leader” (samenwerkingsverbanden
voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie);

— technische bijstand.

De verordening bevat een bijlage met een indicatieve lijst van maatregelen waarmee een
bijdrage kan worden geleverd aan de verschillende prioriteiten. Bovendien wordt vastgehouden
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aan de „Leader”-benadering. Het gaat om een benadering voor plaatselijke ontwikkeling, die
wordt geleid door plaatselijke actoren. Het Elfpo zorgt eveneens voor de financiering van een
Europees netwerk dat alle nationale netwerken, organisaties en overheden die actief zijn op
het gebied van plattelandsontwikkeling in de Unie met elkaar moet verbinden, alsook van het
EIP-netwerk, dat actoren uit de landbouw samenbrengt met onderzoekers om de uitwisseling
van kennis te bevorderen. De verordening voorziet daarnaast ook expliciet in de mogelijkheid
voor de lidstaten om thematische subprogramma's uit te voeren die betrekking hebben jonge
landbouwers, kleine landbouwbedrijven, berggebieden, korte toeleveringsketens, vrouwen in
plattelandsgebieden, mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering, biodiversiteit en de
herstructurering van bepaalde landbouwsectoren. Sommige van deze thema's kunnen binnen dit
kader meer steun van Elfpo krijgen.

FINANCIËLE ASPECTEN

Binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 werd aan het Europees
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) 99,6 miljard EUR toegekend (in lopende
prijzen, nadat de lidstaten als gevolg van de keuzes in de uitvoering van het GLB overdrachten
tussen de pijlers tot stand hadden gebracht). De vier belangrijkste begunstigden van Elfpo zijn
Frankrijk (11,4 miljard), Italië (10,4 miljard), Duitsland (9,4 miljard) en Polen (8,7 miljard).
Met inbegrip van de nationale bijdragen zal het niveau van de fondsen die werden opgericht
in het kader van de tweede pijler van het GLB oplopen tot 161 miljard EUR voor de hele
periode. Minstens 30% van de Elfpo-middelen moet toegewezen worden aan investeringen op
het gebied van milieu en klimaat, de ontwikkeling van bosgebied en de verbetering van de
levensvatbaarheid van bossen, aan „agromilieu- en klimaatsteun”, aan de biologische landbouw
en aan betalingen uit hoofde van Natura 2000. Bovendien moet minstens 5% van de bijdragen
van Elfpo worden bestemd voor de „Leader”-benadering. De bedragen en steunpercentages
worden gedetailleerd weergegeven in bijlage II van de verordening. De startpremies voor jonge
landbouwers kunnen bijvoorbeeld oplopen tot 70 000 EUR, de steun voor kwaliteitsregelingen
tot 3 000 EUR per jaar, en de steun met betrekking tot de biologische landbouw tot 900 EUR
per jaar voor blijvende teelten.

UITVOERING

De Europese Commissie heeft in één jaar tijd (tussen december 2014 en december 2015) alle
118 door de 28 lidstaten voorbereide programma's voor plattelandsontwikkeling goedgekeurd.
Twintig lidstaten hebben ervoor gekozen om één enkel nationaal programma uit te voeren en
acht lidstaten hebben ervoor geopteerd om meer dan één programma te gebruiken (bijvoorbeeld
om hun geografische of administratieve structuur te weerspiegelen). De uitvoering van de
tweede pijler vertoont grote verschillen van lidstaat tot lidstaat, en zelfs in de lidstaten zelf. Uit
de eerste beschikbare analyse-elementen blijkt dat de lidstaten in de geselecteerde maatregelen
vaak hebben gekozen voor continuïteit. Zo zijn de drie maatregelen van het Europees menu die
het vaakst door de lidstaten worden gekozen de investeringen in materiële activa (23% van de
totale overheidsuitgaven), „agromilieu- en klimaatsteun” (17%) en de betalingen voor gebieden
met natuurlijke of andere specifieke beperkingen (16%) — dezelfde als in de periode 2007-2013.
Er is wel een zekere evolutie merkbaar, die zich bijvoorbeeld uit in de hogere financiering voor
de samenwerking tussen de actoren uit de landbouw. De nieuwe mogelijkheden die in deze
periode werden ingevoerd, zoals de thematische subprogramma's en financiële instrumenten,
zijn haast niet benut. Het administratief complexe karakter van de uitvoering van de tweede
pijler is ook vaak met de vinger gewezen. In september 2016 heeft een Europese conferentie
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(„Cork 2.0”) de aanzet gegeven tot een denkoefening over de toekomst van de tweede pijler
(5.2.9).

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

De laatste hervorming van het GLB is voor het eerst goedgekeurd volgens de gewone
wetgevingsprocedure („medebeslissing”) (5.2.3). Het Europees Parlement heeft zijn rol van
medewetgever ten volle gespeeld, met name door ervoor te zorgen dat de voornoemde
minimumdrempel van 30% werd goedgekeurd en via de vaststelling van het percentage van
medefinanciering van het Elfpo op 85% in minder ontwikkelde regio's, in ultraperifere gebieden
en op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (de Raad was voorstander van 75%). Dankzij het
Parlement is het maximale bedrag per hectare voor de betalingen voor gebieden met natuurlijke
of andere specifieke beperkingen vastgesteld op 450 EUR/hectare, tegenover 300 EUR in het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie (een bedrag dat ook door de Raad werd gesteund).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.2.3.pdf

	De tweede pijler van het GLB: het beleid voor plattelandsontwikkeling
	Rechtsgrondslag
	Opdracht en prioriteiten
	De maatregelen van het „Europees menu”
	Financiële aspecten
	Uitvoering
	Rol van het Europees Parlement


