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Tijdens de zomermaanden waren we volop bezig met de
voorbereiding van de GLB-infosessies die plaatsvonden in
september dit jaar. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat namelijk van start en brengt wel wat
veranderingen voor de land- en tuinbouwer met zich mee.
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij en het Vlaams Ruraal Netwerk organiseerden daarom in elke Vlaamse provincie minstens één infosessie. Telkens hebben we de belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen i.v.m. het vorige GLB
onder de loep genomen en zijn we ingegaan op zowel Pijler I
als Pijler II. Bij iedere infosessie hebben we ruim tijd voorzien
voor vragen. We hebben maar liefst acht infosessies georganiseerd, verspreid over gans Vlaanderen. Op alle infosessies
samen hebben we meer dan 1500 geïnteresseerden (voornamelijk landbouwers) mogen verwelkomen.

Beste lezers,

Alle verslagen van bovenstaande studiedagen en de informatiefiches per onderwerp over het nieuwe GLB (directe steun,
betalingsrechten, jonge landbouwerssteun, premie ter ondersteuning van de sector ‘gespecialiseerde zoogkoeienhouderij’, vergroening, agromilieumaatregelen), waar belangrijke subsidievoorwaarden en data worden beschreven, kunt u
trouwens terugvinden op onze website.

Het einde van 2014 nadert met rasse schreden. Dit jaar kan
gezien worden als de overgang tussen PDPO II en PDPO III
(Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014–
2020). Maar daarom was het voor het Vlaams Ruraal Netwerk
niet minder druk, integendeel. In het voorjaar hielden we een
internationaal seminarie rond innovatie in de landbouw, in
samenwerking met het Contact Point for the European Network for Rural Development en het Service Point voor het
European Innovation Partnership.

Op de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders in Gent (15 tot 18
januari 2015) zullen we nog een GLB-infosessie organiseren,
opnieuw rond directe steun en rond PDPO. Het programma
en de inschrijvingslink vindt u terug op onze website www.
ruraalnetwerk.be. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij
staat ook opnieuw met een stand op Agriflanders. Daar kunt
u meer informatie rond het nieuwe GLB terugvinden, met
onze experten van de PDPO III-maatregelen spreken, … Ook
ons kunt u daar elke dag tegen het lijf lopen!

Naast dit tweedaags seminarie hebben we een studiedag georganiseerd waar we gekeken hebben hoe een landbouwer
kan inspelen op maatschappelijke noden.

Onze beste wensen voor 2015,
Vlaams Ruraal Netwerk
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Ook de stakeholderbevraging die eind mei werd afgerond
nam heel wat tijd in beslag. Tijd die de moeite zal lonen, want
er zijn heel wat interessante voorstellen gedaan die we zullen gebruiken in de komende jaren.
Eind augustus hebben we, samen met de collega’s van het
Waals Ruraal Netwerk, de Vlaamse en Waalse Plaatselijke
Groep-coördinatoren bij elkaar gebracht om ideeën op te
doen en te kijken waar ze kunnen samenwerken en/of informatie met elkaar kunnen uitwisselen omtrent de thema’s sociale cohesie en mobiliteit.

Foto voorpagina: Winterbeeld © Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Foto 1: Winterbeeld © Beleidsdomein Landbouw en Visserij

1914–2014 … Honderd jaar ligt ertussen, maar de laatste tijd lijkt het verleden wel heel erg dichtbij. Overal
in Vlaanderen en ver daarbuiten wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook het Departement Landbouw
en Visserij gaat mee het bad in, net als de volledige
Vlaamse overheid, en startte in 2012 met het herdenkingsproject ‘Landbouw, voeding en WO I’.
Voedselproductie en –distributie zijn altijd belangrijk, maar
in tijden van oorlog beseft men pas echt welke impact voedsel heeft op het (over-)leven van de burger. Dit besef staat
centraal in het herdenkingsproject, en wordt ook naar vandaag geprojecteerd. Deze tijden van voedseloverschotten en
–verspilling staan in schril contrast met de enorme voedseltekorten tijdens WO I. Die kwamen er door de bezetting en de
te grote afhankelijkheid van buitenlandse agrarische basisproducten. Die was te wijten aan de liberale handelspolitiek
die België toen voerde. Er wordt wel eens beweerd dat dit een
katalysator is geweest voor het latere Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) dat voldoende voedsel voor iedereen
tegen eerlijke prijzen vooropstelde. Tot slot wil het Departement Landbouw en Visserij dit project ook aangrijpen om
het wederzijds respect en begrip tussen boer en burger te
vergroten. Om deze drie centrale thema’s in het herdenkingsproject ‘Landbouw, voedsel en WO I’ gestalte te geven, wordt
samengewerkt met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG). Samen worden activiteiten en publicaties voor het
brede publiek ontwikkeld, wordt de lokale (erfgoed-)werking
versterkt en krijgen we via onderzoek een beter zicht op het
platteland en de landbouw- en de visserijsector tijdens de jaren 1910-1920.
Deze samenwerking tussen het Departement Landbouw en
Visserij en het CAG wordt versterkt door de uitbouw van een
sterk netwerk. Op contactdagen met de erfgoed- en landbouwsector kwam de vraag naar een ondersteunend gemeenschappelijk publieksprogramma. Dit werd ondertussen
uitgewerkt:

•
•

er komt een artikelenreeks in Boer en Tuinder;

•

in het voorjaar van 2015 start een rondreizende expo ‘Boter bij de Vis’, ondersteund door een gemeenschappelijk
educatief pakket, een expositiegids en een website. Op
deze laatste vindt u alle partners en alle informatie terug.

Voedsel,
landbouw
en WO I
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Op www.boterbijdeviswo1.be leest u ook dagboekfragmenten, oorlogskookboekjes en nog veel meer historisch archiefmateriaal over landbouw en voeding ten tijde van WO I. Deze
website is dus zeker een bezoekje waard!

Meer informatie:
www.boterbijdeviswo1.be
www.cagnet.be

er wordt een handleiding op maat gemaakt voor landbouwers met een WO I-verhaal (met vorming en infoborden);

Foto 2: Aanschuiven voor de beenhouwerij (augustus 1914) © Centrale bibliotheek KU Leuven
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VLIF
Interview
met Luc
Uytdewilligen
We legden ons oor te luister bij Luc Uytdewilligen,
afdelingshoofd van de afdeling Structuur en Investeringen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Hij vertelde ons welke verwezenlijkingen er in het
verleden via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds,
kortweg het VLIF, zijn geweest en hoe de toekomst eruit zal zien.
Meneer Uytdewilligen, in de komende jaren zal het VLIF opnieuw steun verlenen aan de Vlaamse land- en tuinbouwers.
Kunt u ons een idee geven wat het VLIF in de afgelopen programmaperiode voor de sector heeft betekend?
Laat me beginnen met te zeggen dat de voorganger, het federale Landbouwinvesteringsfonds (LIF) al in 1961 werd opgericht. Met de regionalisering in 1993 werd het VLIF boven de
doopvont gehouden in Vlaanderen. Zowel vroeger als nu kan
de land- en tuinbouwer via dit ondersteuningsinstrument
inspelen op nieuwe uitdagingen voor de sector. Zo worden
bedrijven gesteund om investeringen te doen in functie van
wijzigende omstandigheden en om creatief en vooruitstrevend ondernemerschap te tonen.
Concreet voor PDPO II zien we dat vanaf begin 2007 het VLIF
mee heeft gezorgd voor onder andere een doorstart en de
verdere ontwikkeling van de glastuinbouw in Vlaanderen.
Het betoelagen van investeringen in hernieuwbare energie
en energiebesparende technieken kwam niet alleen de rendabiliteit van het bedrijf zelf ten goede, maar ook leefmilieu
en klimaat voeren er wel bij. Ook in de pluimvee- en varkenssector werd heel wat geïnvesteerd, bijvoorbeeld om in orde
te zijn met de EU-eisen op het vlak van groepshuisvesting en
diervriendelijke(re) huisvestingssystemen. Met het afschaffen
van de melkquota in het vooruitzicht hebben sommige Vlaamse melkveehouders gekozen voor schaalvergroting. Ook hier
werden investeringskosten binnen een vooraf bepaald en afgelijnd groeitraject, deels via het VLIF, betoelaagd. En zo zijn er
nog heel wat voorbeelden te geven. We kunnen gerust stellen
dat er de afgelopen jaren fors en behoorlijk werd geïnvesteerd
in de Vlaamse land- en tuinbouwsector, ondanks de bancaire
en financiële crisis sinds begin 2009. In de periode vanaf 2007
hebben een kleine tienduizend unieke land- en tuinbouwers
één of meerdere dossiers ingediend bij het VLIF.
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“Inhoudelijk is zoveel
mogelijk gekozen
voor continuïteit, de
procedure daarentegen
is grondig gewijzigd.”
In 2015 zal PDPO III van start gaan. Een nieuw programma betekent vaak (deels) nieuwe regels. Geldt dit ook voor het VLIF?
Inhoudelijk werd vanuit het beleid gekozen om de continuïteit van de bestaande VLIF-maatregelen zo veel mogelijk te
waarborgen. Zo zijn de belangrijkste maatregelen uit PDPO
II behouden, meer bepaald de overnamesteun voor jonge
landbouwers, de steun aan investeringen op het landbouwbedrijf en een beperkte investeringssteun voor verwerking
en afzet van land- en tuinbouwproducten. Deze maatregelen
werden wel op een aantal punten gewijzigd omdat ze aangepast moesten worden aan een aantal nieuwe voorwaarden
opgelegd door Europa, maar de grote lijnen blijven overeind.
Een nieuwe maatregel binnen het VLIF is de steun aan de
niet-productieve investeringen zoals o.a. de aanleg van kleine landschapselementen, poelen, dammen tegen erosie, …
Dit is echter geen nieuwe maatregel binnen PDPO want de
maatregel voor aanleg hiervan behoorde vroeger tot de bevoegdheid van de Vlaamse Landmaatschappij.
Binnen het VLIF zijn daarnaast nog twee nieuwe maatregelen
opgenomen, met name ‘de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven’ en ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’.
Met de maatregel ‘ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven’ willen we steun geven voor de verdere ontwikkeling van
kleine bedrijven om zo bepaalde bedrijfstypes en –sectoren in
stand te kunnen houden. Denk hierbij aan biologische landbouw of bijvoorbeeld de wijnbouwsector. De maatregel ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’ is vooral gericht op
de realisatie van een innovatie op productieniveau, verwerking en/of afzet van land- en tuinbouwproducten.

Op procedureel vlak zijn er wel grondige hervormingen met
betrekking tot de aanvraagprocedure en een toe te passen
selectie. De Europese Commissie heeft de lidstaten opgelegd
om doelmatiger om te springen met overheidsmiddelen. Op
aandringen van Europa wordt dus nu verplicht met tijdsblokken en selectiecriteria gewerkt. Zo is er voor de investeringssteun, overnamesteun en ontwikkelingssteun voor
kleine bedrijven een mogelijkheid om continu dossiers aan
te melden, weliswaar met verschillende indienperiodes per
jaar. Een indienperiode duurt maximaal drie maanden. Indienen van aanvragen zal enkel nog kunnen via het e-loket, wat
een snelle selectieprocedure mogelijk maakt kort na het afsluiten van een indienperiode. Wat de agrovoedingssteun en
de steun voor innovatie betreft, wordt gewerkt met een oproepsysteem. Via een oproep, die ook via de pers zal worden
bekendgemaakt, zal op geregelde tijdstippen gevraagd worden om innovatieve projecten in te dienen die na een selectie
kunnen betoelaagd worden. Niet alleen de investeringskosten
maar ook andere projectkosten kunnen hierbij worden ingediend om de ontwikkeling van innovatie binnen de sector alle
kansen te bieden.

Wat zijn de grootste voordelen van een ondersteuningsinstrument zoals het VLIF?
Wie onze activiteitenverslagen naleest, zal merken dat er
jaarlijks heel wat projecten worden betoelaagd via het VLIF.
Het VLIF streeft een ondersteuning na voor de sector om
duurzaam te investeren en om versneld bepaalde innovaties
ingang te laten vinden in de sector. Land- en tuinbouwers
gaan dankzij de overheidssteun sneller moderniseren en bepaalde technologieën worden versneld geïntroduceerd, wat
de concurrentiekracht ten goede komt. Ook de landbouwsector is voortdurend onderhevig aan tal van veranderingen.
Denken we maar aan wijzigende wetgeving, eisen rond dierenwelzijn, milieueisen, … Er is ook vanuit de maatschappij
een toenemende vraag om steeds meer betrokken te worden
bij de wijze waarop voedsel hier wordt geproduceerd. Dat
maakt het er voor de land- en tuinbouwer niet gemakkelijker
op want terzelfdertijd spelen vraag en aanbod op een groter
wordende internationale, zelfs wereldmarkt.
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In de PDPO II mid term-evaluatie (2010) werden de netto-economische effecten van VLIF-steun onderzocht. Er is aangetoond dat de investeringen via het VLIF op zijn minst zorgen voor het behoud van een aantal jobs, zowel binnen als
buiten de landbouwsector. Ook op ecologisch vlak hebben
de investeringen een gunstige invloed. Zo werd op het vlak
van energie dankzij investeringssteun 7,5% energieverbruik
vermeden en werd er in de periode 1,5% minder leidingwater
verbruikt door de ganse sector.
Daarnaast worden bedrijven dankzij het VLIF ook weerbaarder om crisissen te kunnen doorstaan. In 2010, toen de crisis
zich wereldwijd uitdiepte, werd de sector enerzijds ondersteund via overbruggingskredieten voor een totaal bedrag
van meer dan 20 miljoen euro met waarborg en rentetussenkomsten. Anderzijds zijn er de vervroegde uitbetalingen,
zoals recent nog in november. Om onze bedrijven van dringende liquiditeiten te kunnen voorzien is er onlangs meer
dan 7 miljoen euro aan kapitaalpremies die normaal in 2015
zouden worden betaald, vervroegd uitgekeerd.

Minder bekend zijn de communicatieverplichtingen.
Hoe kan een landbouwer die VLIF-steun ontvangt deze
verplichtingen nakomen?
Iedere begunstigde die investeringssteun ontvangt of een
goedgekeurd investeringsproject heeft, waarbij de totale
overheidssteun meer dan 50.000 EUR bedraagt, is verplicht
een klein en tijdelijk informatiebord te plaatsen. Het bord is
minstens in A4-formaat en geeft een beschrijving van het project of de concrete actie, met daarbij het steunbedrag vanuit ELFPO, aangevuld met de nodige logo’s en slogans. Deze
borden moeten tijdens de implementatie van het project / de
investering op een voor het publiek zichtbare plaats hangen
(bv. aan de stal).
Op de website www.vlaanderen.be/pdpo zult u gebruiksklare sjablonen kunnen invullen en afdrukken. Alle informatie
wordt ook via een folder tot bij de boer gebracht.
Tijdens de landbouwbeurs Agriflanders vindt u alle informatie over de communicatieverplichtingen en de nieuwe
VLIF-maatregelen op de stand van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Hier zijn ook een aantal gebruiksklare informatieborden te verkrijgen, zolang de voorraad strekt.
De VLIF-activiteitenverslagen zijn te vinden op http://
lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/investeren#verslagen. De mid term evaluatie PDPO II kunt u raadplegen via http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/publicaties#Mid.
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Foto 3 en 4: L uc Uytdewilligen © Beleidsdomein
Landbouw en Visserij

Meer informatie over de doelgroepen, voorwaarden, steunpercentages, … van de VLIF-maatregelen zijn te vinden op www.
vlaanderen.be/vlif. Daar vindt u ook de contactpersonen.
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Sam Magnus is een jongeman van
26 jaar die momenteel als zelfstandig helper werkt op het ouderlijk
witloofbedrijf. Hij is van plan om
in de loop van 2015 in het bedrijf
te stappen. Het ideale moment om
richting Merchtem te trekken en
te polsen naar zijn drijfveren om
in de landbouwsector te stappen.
Bij onze aankomst werden we verwelkomd door Tine, de zus van Sam,
zelf ook halftijds aan het werk als
zelfstandig helper op het bedrijf. Met
Sam en Tine is het bedrijf vier generaties in handen van de familie Magnus. Hun overgrootouders hadden
een gemengd bedrijf, de grootouders
specialiseerden zich in akkerbouw, en
de ouders van Sam en Tine zijn begin
jaren 1980 gestart met het telen van
witloof. Een decennium later zijn ze
overgestapt van grondwitloof naar
hydrocultuur. In 2005 ging Johan, de
vader van Sam en Tine, op zoek naar
een nicheproduct omdat hij vreesde
dat hun bedrijf het anders financieel
wel eens moeilijk zou kunnen krijgen.
En zo is de familie Magnus begonnen
met het kweken van mini-witloof. De
consument is vragende partij, omdat
deze kleine stronkjes extra mooi presenteren op een bord.

Keuze voor de landbouwsector
Met een diploma bio-ingenieur op zak
kan Sam heel wat richtingen uit, maar
toch heeft hij besloten om in de landbouwsector te stappen. “Ik ben bio-ingenieur van opleiding. Na mijn studies
heb ik een aantal maanden in het buitenland verbleven. Zo heb ik 2,5 maanden in Chili gewoond en gewerkt aan
onderzoek voor de Leuvense universiteit, en was ik één maand in Tsjechië
om te helpen op een landbouwbedrijf.
Dat waren heel interessante ervaringen en ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen. Al van kindsbeen af wou ik
landbouwer worden. Het plan was om
eerst een aantal jaren buitenshuis te
werken na mijn studies. Toen ik merkte

Jonge landbouwer
aan het woord
dat er bij ons op het bedrijf veel werk
was en het niet altijd evident was voor
mijn ouders om alles rond te blijven
krijgen, heb ik besloten om mijn kinderdroom iets eerder waar te maken.
In september 2013 ben ik dan gestart
als zelfstandig helper, en binnenkort
stap ik ook effectief in het bedrijf.”
Tijdens onze aanwezigheid op het bedrijf wordt duidelijk dat het een echt
familiebedrijf is waar iedereen goed
op elkaar is ingespeeld. De vraag stellen hoe de ouders tegenover Sams keuze staan om in het bedrijf te stappen is
eigenlijk overbodig. “Mijn ouders hebben me nooit gepusht om in het bedrijf
te stappen. Maar ik denk wel dat ze
tevreden zijn. Een landbouwbedrijf is
uiteindelijk een echt levenswerk, vaak
zelfs van verschillende generaties. Volgens mij is het dan wel leuk als je ziet
dat je kinderen jouw werk verder willen zetten.”

“Boeren zit
simpelweg in
mijn bloed.”
Het leven van een landbouwer is vaak
onzeker en onvoorspelbaar. Gelukkig
zijn er nog steeds jonge mensen die
met volle goesting en bergen ambitie
de stap zetten. “Ik ben opgegroeid op
het witloofbedrijf, en heb altijd in de
voetsporen van mijn ouders willen
treden. Ik kan het moeilijk omschrijven, het zit simpelweg in mijn bloed.
Daarnaast trekt de variatie in de job
me enorm aan. Ik kan geen vijf dagen
op vijf aan een bureau zitten, ik heb
veel afwisseling nodig in mijn werk. Er
gebeuren vaak onverwachte dingen,
waar dan snel moet op ingespeeld
worden. En afhankelijk van de periode
in het jaar is er ander werk te doen. Die
variatie spreekt me enorm aan. Daarnaast is het ook gewoon prachtig om
een zaadje te zien uitgroeien tot een
mooi product.

Als landbouwer wil je fier zijn op je
product, en streef je het allerbeste na.”
Maar soms zijn er ook mindere kanten. “Het gebeurt wel eens dat ik nog
plannen heb ’s avonds, en dat net dan
een machine uitvalt. Dan moet ik de
afspraak met mijn vrienden afzeggen
en zorgen dat de machine hersteld is.
Die onverwachte zaken zorgen soms
dus wel dat andere plannen moeten
wijken, maar dat neem ik er graag bij.”

Studies
Net zoals de jonge landbouwers in
onze vorige nieuwsbrieven heeft ook
Sam verder gestudeerd. We vragen
ons af of een hoger diploma vandaag
de dag een must is om een bedrijf te
kunnen runnen. “Een landbouwer
moet heel wat kunnen en weten, over
heel diverse zaken. Maar om een goede
landbouwer te zijn hoef je zeker geen
hogere studies te hebben gevolgd. Ik
denk dat vooral de wil en de motivatie
belangrijk zijn. Wel moet je zorgen dat
je regelmatig een bijscholing volgt, of
op een andere manier op de hoogte
bent van de laatste wetgeving, technieken, …” Sam vindt het wel een voordeel dat hij een hoger diploma heeft.
“In de richting bio-ingenieur komen
uiteraard veel landbouw-gerelateerde
zaken aan bod. Dat vind ik een groot
voordeel. Ik denk dat ik nu meer achtergrond heb en op een bredere kennis
kan terugvallen, wat positief is voor
ons bedrijf. Daarnaast kan ik zelf bijvoorbeeld een plan tekenen en bepaalde berekeningen doen. Ook op vlak
van elektriciteit en elektronica heb ik
heel wat geleerd, wat me goed van pas
komt op het bedrijf. Laat ons zeggen
dat het een extra voordeel is omdat
ik bepaalde zaken zelf kan oplossen
waar ik anders misschien iemand voor
zou moeten inhuren. Het is dus wel
handig dat ik de studies heb gevolgd,
maar het is absoluut geen noodzaak
om een goede landbouwer te zijn.”
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Sam Magnus

Toekomst
Met nog een hele carrière voor de boeg
peilen we even hoe Sam de toekomst
ziet voor de sector. “Ik denk dat landbouwers voor de keuze zullen staan:
ofwel gaan ze voor schaalvergroting,
ofwel zoeken ze een nicheproduct.
Schaalvergroting heeft in mijn ogen
zowel positieve als negatieve kanten:
enerzijds kan je zo efficiënter en zuiniger werken, maar anderzijds worden
producten misschien meer eenheidsworst. Wij zijn intussen de weg van
de nicheproducten ingeslagen. Aanvankelijk was het mini-witloof slechts
een kleine fractie van het witloof dat
we verkochten. We zijn ons blijven inzetten voor dit product, hebben altijd
geleverd als er een vraag kwam, en
hebben altijd geprobeerd topkwaliteit
te bieden. Ondertussen hebben we ons
echt volledig gericht op mini-witloof.
De overgrote meerderheid van ons witloof is dus gericht op het nicheproduct.
Een klein deel van de kroppen die ons
bedrijf verlaten worden wel verhandeld
als ‘gewoon’ witloof, omdat de kroppen
te groot zijn geworden om nog verkocht te worden als mini-witloof.”
“Ik wil graag meewerken aan een positief imago voor de landbouwsector door
mensen met veel enthousiasme aan te
spreken en proberen te overtuigen om
een eerlijke prijs te betalen. Zo zijn we
vorig jaar gestart met ‘Boeren met klasse’, en hebben we in maart een opendeurdag gehouden waar we de gasten
allerlei witloofhapjes hebben aangeboden. Dat was een gigantisch succes.
Door dergelijke activiteiten te organiseren kunnen wij als landbouwers aan
de consumenten onze bedrijven tonen,
met mensen in gesprek gaan en hen informeren en tonen hoe we werken. Hopelijk krijgen mensen zo meer respect
voor de sector en voor ons werk.”
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Personeel
Bij het kweken van witloof komt nog heel wat handenarbeid kijken. Wanneer we in
de loodsen lopen, komen we meer mensen tegen dan enkel de familie Magnus. “Op
ons bedrijf werken mijn ouders, ikzelf, mijn zus halftijds, en dan stellen we nog een
aantal mensen tewerk in seizoensarbeid. Hun aantal varieert afhankelijk van de
werkdruk en de periode van het jaar. Zij tafelen het witloof in, oogsten de kroppen
en maken ze schoon. Wij zelf doen het werk op het veld, zorgen dat iedereen vlot
kan werken, springen bij waar nodig, zoeken naar oplossingen voor problemen,
doen de boekhouding van het bedrijf, … We wonen dicht bij Brussel, en dat maakt
het voor ons ook gemakkelijker om werkkrachten te vinden.”

“De variatie in het werk
trekt me enorm aan!”
Collega-landbouwers
Sam vertelt ons dat er wel wat jonge landbouwers actief zijn in de streek. Zij zien
elkaar regelmatig op allerhande vergaderingen en activiteiten. “Ik vind het belangrijk om contact te hebben met andere jonge landbouwers. In sommige streken is
de concurrentie tussen jonge landbouwers onderling erg hard. Gelukkig is dat bij
ons niet het geval omdat we allemaal in een andere sector werken. Dat maakt de
contacten leuk: we zijn collega’s zonder concurrenten te zijn.”
Wanneer u een klein kropje witloof op uw bord vindt tijdens de eindejaarsfeesten, bedenk dan even dat dat misschien wel door de handen van Sam is gegaan. En geniet ervan!

Foto 5 en 6: Sam Magnus © Beleidsdomein Landbouw en Visserij

In deze rubriek vermelden we de activiteiten die het Vlaams Ruraal Netwerk in
de nabije toekomst organiseert. Voor alle details verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u ook informatie over activiteiten die anderen in het kader van het
PDPO III organiseren.

Gepland in 2015
15-18 januari:
15 januari:

Agriflanders
S
 tudiedag ‘Wat verandert er door het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (directe steun en PDPO)’ - 13u - 17u
(inschrijven via www.ruraalnetwerk.be)

Reeds gemist?
Op onze website vindt u een verslag terug van alle activiteiten die het Vlaams
Ruraal Netwerk in het verleden organiseerde of bezocht.

Agriflanders

Op donderdagnamiddag 15 januari 2015 organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk
de studiedag ‘Wat verandert er door het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (directe steun en PDPO)’. Dit infomoment vindt plaats tijdens de land- en
tuinbouwbeurs Agriflanders in Gent.
Met deze studiedag willen we de aanwezigen informeren over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat in werking treedt in 2015. Dit heeft
gevolgen voor zowel de directe steunregelingen (betalingsrechten, vergroeningsFLANDERS
EXPO GENT
maatregelen),
09.00–18.00
uur als de steunmaatregelen uit het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) en de onderlinge wisselwerking. Sprekers van het beleidsdomein Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij brengen de
belangrijkste raakpunten tussen de maatregelen naar voren.

15-18.01.2015

Deze studiedag richt zich enerzijds tot landbouwers en anderzijds tot personen
die werken rond het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014–2020.
Meer informatie over de inhoud vindt u terug in het programma op onze website.
Inschrijven kan via deze link: http://lv-vlaanderen.be/vrn_inschrijvingen/start.
php?e=46
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nieuwe plannen starten hier

Op de stand van het beleidsdomein Landbouw en Visserij (hal 4) kunt u informatie
vinden over vergroening, VLIF, overnamesteun, niet-productieve investeringen, eloket en zoveel meer. Er zijn ook continu experten aanwezig die uw vragen kunnen
beantwoorden.
Het Vlaams Ruraal Netwerk laat bovendien informatieborden in groot formaat
maken. Bent u een landbouwer met investeringssteun (VLIF), bent u lid van een
Plaatselijke Groep of krijgt u steun in het kader van LEADER of omgevingskwaliteit, haal dan zeker uw gratis informatiebord af (zolang de voorraad strekt, weliswaar). Maar ook de anderen krijgen op de stand een duidelijk overzicht van de
communicatieverplichtingen mee.
Op de vernieuwde website van het Departement Landbouw en Visserij (www.
www.agriflanders.be

vlaanderen.be/landbouw) kunt u na Agriflanders ook de informatiefiches van
het GLB raadplegen. Tot dan vind je deze nog altijd terug op onze website, onder
www.ruraalnetwerk.be/node/1740.
25/04/14 13:55

Foto 7: © Agriflanders
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Deze nieuwsbrief werd gerealiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk,
in uitvoering van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III).
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