
 

 

Vanaf 1 april 2014 

Nieuwe regeling bedrijfsadvisering in de biologische landbouw 

 

 

De Vlaamse regering heeft op initiatief van minister-president Peeters een nieuwe 
regelgeving goedgekeurd die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat 
om advies inzake biologische landbouw te bekomen. 

Deze nieuwe adviesregeling zal voor de landbouwers en land- en 
tuinbouwscholen ingaan vanaf 1 april 2014. 

De adviseurs en centra kunnen nu reeds hun aanvraag voor erkenning als 
adviesdienst indienen.  
 

Link naar de wetgeving: 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de 
biologische 
landbouw http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=sum
mary&pub_date=2013-12-23&numac=2013036099 

Ministerieel Besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering 
in de biologische landbouw 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_
date=2013-12-23&numac=2013036151 

 
In vergelijking met de huidige regeling zal het pakket aan soorten advies uitgebreid 
worden, alsook de begunstigden die er beroep kunnen op doen. In de nieuwe 
regeling kunnen namelijk ook land- en tuinbouwscholen advies bekomen. Deze 
nieuwe regeling laat bovendien toe dat meer bedrijfsadviseurs en meer centra 
kunnen erkend worden als adviesverlener. Tot slot werden ook de subsidiebedragen 
aanzienlijk opgetrokken.  
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Wat zijn de mogelijkheden voor u om advies te bekomen over de biologische 
landbouw? 

Vanaf 1 april 2014 kunt u als landbouwer of als land-en tuinbouwschool beroep 
doen op deze nieuwe regeling inzake biobedrijfsadvisering.  Dit betekent dat u advies 
over de biologische productie kunt ontvangen door een erkende adviseur.  U kunt 
genieten van een korting op de factuur van de bedrijfsadviseur. 

Het kan gaan om bedrijfsadvisering in het kader van een eventuele omschakeling 
naar de biologische productie, of de opmaak van een biobedrijfsplan om een zicht te 
krijgen wat de biologische productiemethode zou betekenen voor uw bedrijf. 

Eens er omgeschakeld is naar de biologische productie is het advies eerder 
teelttechnisch georiënteerd, maar ook de marktperspectieven en bedrijfseconomie 
komen aan bod. 

Hier wordt een overzicht gegeven van wanneer, welk soort advies kan aangevraagd 
worden. 
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1. Soorten advies 
 
Binnen de soorten advies zijn twee grote groepen te onderscheiden. 
 
Enerzijds het omschakelingsadvies en de opmaak van het biobedrijfsplan, en 
anderzijds het startersadvies en bedrijfsadvies. 
De eerste groep advies is gericht op omschakeling, hoe zal mijn bedrijf er uit 
zien als ik omschakel naar de biologische productie. 
De tweede groep advies is eerder gericht op teelttechnisch advies, 
onkruidbestrijding, enz., maar marktperspectieven en bedrijfseconomie komen 
ook aan bod. 
 
 
1. Omschakelingsadvies 
Voor wie? Voor u als gangbare landbouwer1, land- en tuinbouwschool zonder 
biologische productiemethode of kandidaat-biologische landbouwer2. 
 
Wat houdt dit omschakelingsadvies in? 
Het betreft hier bedrijfsadvisering in het kader van een eventuele 
omschakeling naar de biologische productiemethode. 
Het omschakelingsadvies moet minimaal drie van de volgende elementen 
bevatten: 
- Noodzakelijke stappen bij omschakeling 
- Te verwachten bedrijfsvoering 
- Beschrijving arbeidsbehoefte 

                                                           
1 Gangbare landbouwer: de landbouwer die geen biologische productiemethode hanteert en geen 
kandidaat-biologische landbouwer, geen de startende biologische landbouwer, of geen biologische 
landbouwer is. 
Landbouwer: een natuurlijke of rechtspersoon die een land-of tuinbouwbedrijf (zijnde een 
bedrijfsmatige exploitatie, gericht op het voortbrengen en verzorgen van gewassen en 
landbouwhuisdieren in hoofdzaak voor de verkoop bestemd) op autonome wijze beheert als vermeld 
in artikel 4, §3, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een 
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van 
het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid. 

2 Kandidaat-biologische landbouwer: de natuurlijke-of rechtspersoon die wil starten als biologische 
landbouwer en die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 

a) Een diploma behaald hebben van een landbouwgerelateerde opleiding 
b) Een installatieattest als vermeld in artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 

juni 204 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de 
landbouwsector behaald hebben 

c) Minstens zestig dagen voltijds stage hebben gelopen op een biologisch land-of 
tuinbouwbedrijf. 



- Eerste bedrijfseconomische berekening 
- Steunmaatregelen 
- Huidige regelgeving 
- afzetmogelijkheden 
 
2. Opmaak van een biobedrijfsplan 
Voor wie ?  Het betreft hier de opmaak van een biobedrijfsplan voor u als 
landbouwer, kandidaat-biologische landbouwer en land-en tuinbouwschool.   
 
Voor de biologische landbouwer3 en startende biologische landbouwer4 of 
startende land-en tuinbouwschool5 kan de subsidie toegekend worden tot drie 
jaar na het eerste contract dat zij met een erkend controle orgaan hebben 
aangegaan. 
 
Het biobedrijfsplan is een soort bedrijfsontwikkelingsplan.  Hoe zal mijn bedrijf 
er uit zien als dit een biologisch bedrijf wordt.  Welke stappen zal ik moeten 
ondernemen, wat is de arbeidsbehoefte, kostprijs, wat leert de 
bedrijfseconomische berekening mij, … 
 
 
Het biobedrijfsplan dient minimaal volgende elementen te bevatten: 
- Huidige bedrijfsvoering 
- Kansen en knelpunten van het bedrijf 
- Te verwachten bedrijfsvoering 
- Noodzakelijke stappen bij omschakeling 
- Teeltplan, beschrijving teelten 
- Beschrijving arbeidsbehoefte 
- Bedrijfseconomische berekening 
- Nodige investeringen 
- Steunmaatregelen 
- afzetmogelijkheden 

Het biobedrijfsplan moet opgemaakt worden binnen 12 maanden na 
ondertekening van het contract. 

                                                           
3 Biologische landbouwer: de landbouwer die de biologische productiemethode voor een bepaalde 
productie toepast en daarvoor een contract heeft afgesloten met een erkend controleorgaan 

4 Startende biologische landbouwer: de landbouwer die geheel of gedeeltelijk is overgegaan tot de 
biologische productiemethode en zich in een omschakelingsperiode bevindt overeenkomstig de 
bepalingen van de biologische productiemethode. 

5 Startende land-en tuinbouwschool: een land-en tuinbouwschool die geheel of gedeeltelijk is 
overgegaan tot de biologische productiemethode en zichin een omschakelingsperiode bevindt 
overeenkomstig de bepalingen van de biologische productiemethode. 

 



 

3. startersadvies 

Het startersadvies is voor startende biologische landbouwers en startende 
land-en tuinbouwscholen.  M.a.w. landbouwers en land-en tuinbouwscholen 
die de biologische productiemethode toepassen en bijgevolg een contract 
hebben afgesloten met een erkend controleorgaan en nog in de 
omschakelperiode zitten. 

Het startersadvies moet minstens één van de volgende elementen bevatten: 
- onkruidbestrijding 
- gewasbescherming 
- bemesting 
- verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden 
- nieuwe teelten, beschrijving teelten 
- bedrijfseconomie, kostprijsberekening 
- huidige regelgeving 
- steunmaatregelen 
- marktperspectieven 
- bodemvruchtbaarheid 

 
 

4. bedrijfsadvies 

Het bedrijfsadvies is voor de biologische landbouwer en de land-en 
tuinbouwschool met een biologische productiemethode. 

Het bedrijfsadvies  moet minstens één van de volgende elementen bevatten: 
- onkruidbestrijding 
- gewasbescherming 
- bemesting 
- verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden 
- nieuwe teelten, beschrijving teelten 
- bedrijfseconomie, kostprijsberekening 
- huidige regelgeving 
- steunmaatregelen 
- marktperspectieven 
- bodemvruchtbaarheid 

 

 

 

 



 

2. Hoe vraag ik advies aan? 

Kijk eerst na op welk soort advies u beroep kan doen. Het hierboven vermelde 
overzicht kan u hierbij al helpen.  Het soort advies waar u beroep op kan doen is 
in de eerste plaats afhankelijk van het feit of u gangbare landbouwer6, startende 
biologische landbouwer7, kandidaat-biologische landbouwer8, biologische 
landbouwer9 of land- en tuinbouwschool al dan niet met biologische productie 
bent. 

Maak uit over welke aspecten u precies advies wenst.  Bent u biologische 
landbouwer en wilt u advies over onkruidbestrijding, of wenst u eerder advies over 
de bedrijfseconomie en wenst u een kostprijsberekening te kennen, … 

Kijk na welke adviesdienst voor welk soort advies erkend is.  Eens de 
bedrijfsadviseurs en centra erkend zijn wordt op de website een overzicht van de 
erkende adviesdiensten geplaatst. 

 

 
                                                           
6 Landbouwer: een natuurlijke of rechtspersoon die een land-of tuinbouwbedrijf (zijnde een 
bedrijfsmatige exploitatie, gericht op het voortbrengen en verzorgen van gewassen en 
landbouwhuisdieren in hoofdzaak voor de verkoop bestemd) op autonome wijze beheert als vermeld 
in artikel 4, §3, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een 
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van 
het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid. 

Gangbare landbouwer: de landbouwer die geen biologische productiemethode hanteert en geen 
kandidaat-biologische landbouwer, geen de startende biologische landbouwer, of geen biologische 
landbouwer is. 

7 Startende biologische landbouwer: de landbouwer die geheel of gedeeltelijk is overgegaan tot de 
biologische productiemethode en zich in een omschakelingsperiode bevindt overeenkomstig de 
bepalingen van de biologische productiemethode. 

8 Kandidaat-biologische landbouwer: de natuurlijke-of rechtspersoon die wil starten als biologische 
landbouwer en die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 

a) Een diploma behaald hebben van een landbouwgerelateerde opleiding 
b) Een installatieattest als vermeld in artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 

juni 204 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de 
landbouwsector behaald hebben 

c) Minstens zestig dagen voltijds stage hebben gelopen op een biologisch land-of 
tuinbouwbedrijf. 

9 Biologische landbouwer: de landbouwer die de biologische productiemethode voor een bepaalde 
productie toepast en daarvoor een contract heeft afgesloten met een erkend controleorgaan 

 



Maak een eerste afspraak met een erkende adviesdienst. 

Het is belangrijk dat u duidelijk met de erkende adviesdienst afspreekt welk 
soort advies voor welke prijs u wenst, en dat het adviestraject overlopen 
wordt.  De erkende adviesdienst informeert u voorafgaand over de inhoud 
en het verloop van de bedrijfsadvisering, de inschatting van de periode, de 
totale kostprijs en de mogelijke subsidies.  Als landbouwer of land-en 
tuinbouwschool bepaalt u over welke elementen u advies wilt.  In het 
contract wordt dit vastgelegd (voor omschakelingsadvies minstens drie, 
voor startersadvies en bedrijfsadvies minstens één).  Verder vermeldt het 
contract uiteraard het totale bedrag van de adviesverlening (dit is het 
contractbedrag).  De subsidie wordt berekend op basis van het 
contractbedrag.  Het contractbedrag is het bedrag exclusief BTW. 

Sluit een contract met de door u gekozen erkende adviesdienst 

Het modelcontract zal op de website geplaatst worden vóór 1 april 2014 
(datum dat de nieuwe regeling in werking treedt). 

U kan beroep doen op één of meerdere erkende adviseurs.   
Voorbeeld.  U bent biologische landbouwer en komt in aanmerking voor 
bedrijfsadvies (50%, plafond 4000 euro: zie verder over ‘korting’).  U kunt 
advies vragen over bepaalde elementen aan erkend adviseur X, voor 
andere elementen aan de erkende adviseur Y, enz.    Per erkende adviseur 
sluit u een contract af.  Dit kan gespreid in de tijd gebeuren tot u het plafond 
bereikt hebt, in het geval van bedrijfsadvies is dat 4000 euro. 

 
Hoe weet u of u in aanmerking komt voor de korting? 

Jaarlijks wordt u een overzicht bezorgd van de nog beschikbare korting 
waarover u nog beschikt. 
Bovendien wordt u geïnformeerd naar aanleiding van het sluiten van een 
contract.  Eens u een contract hebt met een erkende adviseur, zal deze 
erkende adviseur een kopie van het contract bezorgen aan de afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling.  Binnen de afdeling Duurzame 
landbouwontwikkeling wordt vervolgens nagekeken of uw plafond al dan 
niet bereikt is en of er m.a.w. al dan niet nog een subsidiebedrag 
beschikbaar is.  U wordt hierover in detail geïnformeerd door de afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling.  Dit zal u voor de verdere adviesvragen 
ook een idee geven in hoeverre uw korting opgebruikt is.  (voor meer uitleg 
over de ‘korting’, zie onder ‘subsidie; ‘korting’ voor de landbouwer of land-
en tuinbouwschool’). De erkende adviseur wordt enkel geïnformeerd of het 
aangevraagde subsidiebedrag al dan niet beschikbaar is.  [ 

 
Eens het advies verstrekt is en het contract beëindigd is, vult de landbouwer of 
land-en tuinbouwschool een evaluatieformulier in dat hij/zij opstuurt naar de 



afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.  Het evaluatieformulier zal u op de 
website vinden eens deze regeling in werking is getreden. 

 

3. ‘korting’ voor de landbouwer of land-en tuinbouwschool 

Voor de verschillende soorten advies worden verschillende subsidiepercentages 
vastgelegd en een verschillend plafond. 

Hieronder een overzicht: 

 Percentage van het 
contractbedrag(exclusief 
btw) 

Maximaal plafond voor de 
landbouwer /land-en 
tuinbouwschool voor alle 
contracten per soort 
advies samen 

Omschakelingsadvies 75% 510 euro 
Biobedrijfsplan 75% 960 euro 
Startersadvies 75% 3200 euro 
bedrijfsadvies 50% 4000 euro 
 

Het is de erkende adviesdienst die subsidie kan ontvangen voor het geven van deze 
adviezen.  Het is wel zo dat deze subsidie volledig ten goede moet komen aan de 
landbouwer of land- en tuinbouwschool en de subsidie moet ook duidelijk vermeld 
worden als korting op alle documenten ter attentie van u, als landbouwer of land-en 
tuinbouwschool. 

In het contract wordt het contractbedrag vermeld.  Dit is het bedrag voor de 
adviesverlening exclusief BTW.  De subsidie, en voor u de ‘korting’ wordt op basis 
van dit contractbedrag berekend. 

Op hoeveel ‘korting’ hebt u recht? 

Het overzicht geeft per soort advies het maximale percentage aan per contract en het 
maximaal plafond dat bereikt kan worden met alle contracten die u gesloten hebt. 

Wat betekent dit concreet? 

Een voorbeeld : Stel u bent biologische landbouwer en wenst bedrijfsadvies.  Voor 
bedrijfsadvies is een maximaal percentage van 50% van het contractbedrag voorzien 
per contract, en is een plafond vastgelegd van 4000 euro.   
Per contract wordt maximaal 50% van het contractbedrag (d.i. exclusief btw) 
gesubsidieerd.  Indien het contractbedrag 500 euro is, zal u een ‘korting’ van 250 
euro ontvangen die door de Vlaamse overheid betaald wordt aan de erkende 
adviseur.  U dient dan nog zelf 250 euro + eventuele BTW aan de erkende adviseur 
te betalen. 



Wat betekent het plafond?  Naast de 50% regel moet ook gekeken worden of het 
plafond niet overschreden wordt.  Voor bedrijfsadvies ligt dat plafond op 4000 euro 
en kan u in totaal maximaal 4000 euro ‘korting’ genieten op de som van alle 
contractbedragen samen van deze erkende adviseurs.  Stel dat al uw contracten 
(verspreid in de tijd) met de erkende bedrijfsadviseurs alle voor een contractbedrag 
zijn van 500 euro. Dat betekent dat u 16 contracten van 500 euro kunt sluiten met 
erkende adviseurs.  Voor elk van deze 16 contracten kan u 250 euro ‘korting’ 
ontvangen op uw advies, samen geeft dit voor deze 16 contracten 4000 euro korting, 
en wordt hiermee het plafond bereikt.  Wenst u daarna nog beroep te doen op 
bedrijfsadvies dan zal u niet verder kunnen genieten van een ‘korting’, daar uw 
plafond bereikt is en zal u het volledige bedrag moeten betalen aan de adviseur. 

 

Hoe weet u als landbouwer of land-en tuinbouwschool of het plafond reeds bereikt 
is?   

Het departement Landbouw en Visserij bezorgt jaarlijks een overzicht van de nog 
beschikbare subsidiebedragen voor de bedrijfsadvisering. 

Verder wordt u naar aanleiding van een nieuw contract geïnformeerd.  Telkens een 
erkende adviseur een kopie van het contract dat u met deze erkende adviseur 
gesloten hebt aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling bezorgt, wordt nl. 
nagekeken of uw plafond al dan niet bereikt is en of er m.a.w. al dan niet nog een 
subsidiebedrag beschikbaar is.  U wordt hierover telkens in detail geïnformeerd.  Dit 
zal u ook telkens voor de verdere adviesvragen een idee geven in hoeverre uw 
korting opgebruikt is.  De erkende adviseur wordt enkel geïnformeerd of het 
aangevraagde subsidiebedrag al dan niet beschikbaar is.   
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