
1958

Start EEG:

Zes landen
Eén interne markt
Eén gemeenschappelijk 
landbouwbeleid

Start EEG:
Verdrag van Rome

1962-1968

Kwaliteitseisen aan 
product

Prijssteun per product:

Invoerheffingen
Exportsubsidies
Interventie-aankopen

Beleid gericht op: 

Productiviteitsverbetering
Inkomenssteun boeren
Prijsstabilisatie
Voedselzekerheid
Redelijke voedselprijzen

Opbouw GLB:
markt- en prijsbeleid

Kwaliteitseisen aan 
product

Prijssteun per product:

Invoerheffingen
Exportsubsidies
Interventie-aankopen
Beperking van omvang 
productie of interventie

1968-1992

Leidend tot:

Grote overschotten
Handelsconflicten
Hoge budgetlasten EU
Productiebeperkingen

Van importeur 
naar exporteur

Vrijwillige rand-
voorwaarden door 
lidstaten inzake milieu 
en landschap  

Bedragen per dier of per 
hectare 
Per product per regio 
verschillend niveau

1992-1999

Beleid gewijzigd in:

Prijsdaling producten
Directe inkomenssteun 
per hectare of dier op 
basis van productie in 
verleden

Van prijssteun naar 
inkomenstoeslag

Verplichte randvoorwaar-
den via cross compliance 
en goede landbouw- en 
milieupraktijken

Eén bedrijfstoeslag
- in bedrag per hectare
- gebaseerd op verleden
- per bedrijf verschillend 
Sinds 2000 uitbreiding 
met fonds voor platte-
landsontwikkeling 

2003-2013

Bedrijfstoeslagen:

13 nieuwe lidstaten in 
Centraal- en Zuid-Europa
Alle toeslagen per bedrijf 
gebundeld
Toeslagen overdraagbaar
Beëindiging quota

Van inkomenstoeslag 
naar bedrijfstoeslag  

2014-2020

Gelijke hectaretoeslagen:

Van verschillen tussen 
bedrijven naar gelijke 
toeslagen per lidstaat of 
regio's
Mogelijkheid overhevelen 
max. 15% budget 
toeslagen naar 
plattelandsbeleid

Naar gelijke toeslag
per lidstaat of regio 

2021-2027

Kern nieuwe GLB:

Meer vrijheid voor de lidstaten
Voorwaarden steun boeren op 
niveau lidstaat
Versterken aandacht voor 
klimaat en milieu

Vormen van vergroening 
als extra randvoorwaarden

Versterkte duurzaam-
heidseisen basissteun
Extra aandacht voor klimaat 
en milieu

Gelijke hectaretoeslagen 
voor alle bedrijven, ook 
opengrondstuinbouw
POP3: o.a. natuur, 
landschap, water, 
innovatie en steun jonge 
boeren

Basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid
Aanvullende inkomenssteun 
voor ecoregelingen
30% plattelandsontwikkeling 
voor klimaat, milieu 

Nationaal Strategisch 
GLB Plan

Toename
Maatschappelijke

druk op het GLB

Randvoorwaarden
& Eisen

Vorm van steun

VERANDERINGEN EUROPEES LANDBOUWBELEID IN VOGELVLUCHT
Het Europees landbouwbeleid (GLB) is sinds de start in 1962 meerdere malen aangepast, inspelend op actuele behoeften in de samenleving van dat moment en soms corrigerend op 
onbedoelde effecten. Een belangrijke trend die sinds het einde van de vorige eeuw steeds sterker wordt is het verbinden van de toeslagen die boeren kunnen ontvangen aan het voldoen
aan maatschappelijke eisen op het vlak van onder andere milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn en volksgezondheid. De verwachting is dat deze trend nog verder zal toenemen.
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