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Actiefiche 7B_D_0063
Aanpassing en actualisatie conditionaliteit gekoppeld aan basisinkomenssteun uit het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, inzake nutriënten.

Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten door de land- en tuinbouwsector

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: De conditionaliteitsvoorwaarden worden geactualiseerd op basis van nieuwe eisen in ontwerpverordening en
de actuele Vlaamse regelgeving. De aanpassing van de RBE (uit regelgeving voorvloeiende beheerseisen) sluit
aan op de actuele (sectorale) regelgeving omwille van transparantie en handhaafbaarheid. Op die manier blijft
ook meer ruimte behouden voor de ecoregelingen.
De “conditionaliteit” in het GLB post 2020 is de opvolger van de randvoorwaarden onder de vorm van
beheerseisen uit bestaande Europese wetgeving (RBE) en normen voor goede landbouw- en milieuconditie
(GLMC):
• In vergelijking met het huidig systeem wordt de kaderrichtlijn Water nu toegevoegd als RBE (meer
bepaald artikel 11, lid 3, onder e), en artikel 11, lid 3, onder h). Dit betekent dat de regelgeving inzake
oeverzones en de afstanden (pesticiden, bemesting, bewerking) onderdeel worden van de conditionaliteit.
• De nieuwe regels van MAP6 en later een volgend MAP7 moeten geïntegreerd worden.
• De erosievoorwaarden worden geëvalueerd en bijgestuurd in functie van de verbetering van de
waterkwaliteit.
• De integratie van bepaalde onderdelen van de vergroening uit het GLB 2014-2020.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Vlaamse overheid : Departement Landbouw en
Visserij (LV)

Betrokkenen:

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:
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Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Maas, SGD Schelde

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start:

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

EU financiering : Andere 0 0 0 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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