
8.2.4. M06: Landbouwbedrijf en bedrijfsontwikkeling (art. 19) 

8.2.4.1. Rechtsgrondslag 

Binnen M06 'ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen' worden twee 

maatregelen voorzien: 

 Overnamesteun voor jonge landbouwers: artikel 19, lid 1, a), i) van Verordening 

(EU) nr. 1305/2013 – code 6.1 

 Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven: artikel 19, lid 1, a), iii) van 

Verordening (EU) nr. 1305/2013 - code 6.3 

 

8.2.4.2. Algemene beschrijving van de maatregel met inbegrip van de steunverleningslogica 

en de bijdrage tot de aandachtsgebieden en horizontale doelstellingen 

Het aantal eerste vestigingen in de Vlaamse landbouw bedraagt de jongste jaren minder dan 

200 per jaar. Om de landbouwsector in stand te houden zijn meer instappers nodig. Dat er 

zo weinig instroom is in de landbouwsector heeft meerdere oorzaken, zoals: 

 onvoldoende beschikbaarheid van economisch levensvatbare bedrijven om over te 

nemen; 

 onzekere en lage inkomsten en rechtsonzekerheid (evoluerende regelgeving, 

vergunningen…); 

 toenemende maatschappelijke eisen, ongunstig imago; 

 een algemeen dalende interesse voor het zelfstandig ondernemerschap; 

 hoge persoonlijke en financiële risico’s omwille van de hoge kapitaalintensiteit. 

Deze problematiek behoeft een totaalaanpak. Een deel daarvan kan binnen het PDPO III 

verwezenlijkt worden, met name via opleiding, bedrijfsadvies, investeringssteun en 

vestigingssteun. 

Een financiële tegemoetkoming is nodig zodat de landbouwer van start kan gaan met een 

levensvatbaar landbouwbedrijf dat voldoet aan alle regelgeving. De financiële lasten mogen 

niet te zwaar en te lang in de tijd gespreid zijn omdat de financiële middelen bij de snel 

wijzigende omgevingsvoorwaarden bij voorkeur ingezet worden voor investeringen gericht 

op structuurverbetering. 

De maatregel bevat twee sub-maatregelen 'Overnamesteun voor jonge landbouwers' en 

'Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven'. 

De sub-maatregel 'Overnamesteun voor jonge landbouwers' is gericht op bedrijven met een 

bedrijfsomvang (uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat) van minstens 40.000 euro die een 

voldoende inkomen kunnen genereren. Deze maatregel was ook al voorzien in PDPO II. In 

PDPO II lag de ondergrens nog op 50.000 euro BBR, maar dat bleek een vrij hoge drempel. 

In PDPO III wordt de ondergrens verlaagd naar 40.000 euro. 



De sub-maatregel 'Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven' betreft de 

ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven. Dit is een nieuwe maatregel. Voor bepaalde 

types van bedrijven en sub-sectoren zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van 

die overnamesteun en investeringssteun (bedrijfsomvang, activiteiten, inkomsten…) zelden 

haalbaar. Vaak betreft het bedrijven die nieuwe producties (teelten) of alternatieve vormen 

(versus gangbare) van productiemethodes en commercialisatiestructuren ontwikkelen of 

actief zijn op bedrijven die traditioneel geëxploiteerd worden in bijberoep of verbonden 

zijn met diverse vormen van diversificatie. Omdat de beoogde bedrijven en bedrijfsvormen 

globaal goed scoren inzake duurzaamheid en diversificatie van activiteiten op het 

platteland, wordt deze nieuwe sub- maatregel opgenomen in PDPO III. 

Deze maatregel kadert hoofdzakelijk binnen het strategische thema:  inzetten op jonge 

landbouwers om de instroom in de sector en  de  generatiewisseling te ondersteunen. 

De sub-maatregel ‘Overnamesteun voor jonge landbouwers’ past bij focusgebied 2B over 

het faciliteren van de generatiewissel in de landbouwsector. Via deze  maatregel worden 

vakbekwame jonge landbouwers met financiële steun aangemoedigd om zich te vestigen op 

een landbouwbedrijf met toekomstperspectieven en daardoor de omstandigheden creëren 

voor een aanpassing van de bedrijfsstructuur en de productiemethodes aan de evoluerende 

normen. Er is een secundair effect op focusgebied 2A over het verbeteren van de 

economische resultaten van de landbouwbedrijven en het faciliteren van de herstructurering 

en modernisering van landbouwbedrijven, meer bepaald met de bedoeling het marktgericht 

produceren en de diversificatie te verbeteren. 

De sub-maatregel 'Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven' draagt in eerste 

instantie bij tot focusgebied 2A: het verbeteren van de economische resultaten van de 

landbouwbedrijven en het faciliteren van de herstructurering en modernisering van 

landbouwbedrijven. Via deze maatregel worden landbouwers met financiële steun 

aangemoedigd om te evolueren naar een landbouwbedrijf dat qua aard van de producten, 

productie- en commercialisatietechnieken, of de vorm van exploitatie een focus legt op 

duurzaamheid, vernieuwing van activiteiten en structuren, aantrekkelijkheid van het 

platteland…  Afhankelijk van de gesteunde investering of verrichting kan deze sub-

maatregel ook bijdragen tot focusgebieden 2B, 3A, 3B, 4B, 4C, 5A, 5C en 6A. 

Deze maatregel draagt bij tot de horizontale doelstelling innovatie. De instroom van jonge 

of nieuwe landbouwers verhoogt namelijk ook de toepassing of uitvinding van innovatieve 

technieken, producties, productiemethodes of commercialisatiestructuren. 

Met de horizontale doelstellingen milieu en klimaat is er geen directe link. Al valt er wel te 

verwachten dat jonge of nieuwe landbouwers sneller inspelen op milieu- en 

klimaatproblemen. 

 

8.2.4.3. De werkingssfeer, de omvang van de steun, de in aanmerking komende begunstigden 

en, in voorkomend geval, de methodologie voor de berekening van het bedrag of percentage 

van de steun, uitgesplitst per submaatregel en/of soort concrete actie waar nodig. Voor elke 

soort concrete actie een omschrijving van de subsidiabele kosten, de 



subsidiabiliteitsvoorwaarden, de toepasselijke bedragen en percentages steun en beginselen 

met betrekking tot het vaststellen van selectiecriteria 

8.2.4.3.1. Overnamesteun voor jonge landbouwers 

Submaatregel:  

 6.1 - hulp bij het oprichten van een onderneming voor jonge landbouwers 

8.2.4.3.1.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties 

Bij een planmatig uitgevoerde vestiging op een bestaand landbouwbedrijf, komt de jonge 

landbouwer in aanmerking voor vestigingssteun. 

Een jonge landbouwer kan zich vestigen in de hoedanigheid van landbouwer-natuurlijke 

persoon of als mandataris van een landbouwer-rechtspersoon. In dit laatste geval kan hij de 

enige vennoot zijn (in een EVBA) maar meestal zullen er andere vennoten zijn. Die andere 

vennoten kunnen hun deelname beperken tot die van kapitaalverstrekker of ze kunnen ook 

deelnemen aan het bestuur. 

De vestiging start op het tijdstip dat de jonge landbouwer zich voor het eerst laat 

identificeren als landbouwer in Iden (= register van landbouwers) en in Iden als zodanig 

geïdentificeerd is door het beleidsdomein Landbouw en Visserij. 

Zich vestigen als jonge landbouwer houdt in dat de noodzakelijke acties voor de opstart van 

het bedrijf en de bijhorende bedrijfsactiviteiten zoals beschreven in een aan de 

beheersdienst in te dienen bedrijfsplan op een planmatige wijze ondernomen worden. 

Algemeen zal men een bedrijf overnemen en daarbij een contract afsluiten. Men zal zich 

naar diverse overheidsinstanties profileren als zelfstandig landbouwer met 

landbouwactiviteiten en inkomsten uit die activiteit. Men zal betalingsrechten, productie- 

en emissierechten overnemen. Men zal de overname melden aan de vergunningverlenende 

instantie… Al die noodzakelijke acties kunnen niet op één dag gebeuren. Voor bepaalde 

overdrachten bestaan er wettelijke termijnen en vastgestelde tijdperken waarbinnen de 

overdracht moet gemeld worden. 

De vestiging eindigt nadat alle noodzakelijke verrichtingen (aanvragen productie- en 

emissierechten, aanvragen van alle benodigde vergunningen) zijn ingeleid en dit ten laatste 

1 jaar na de registratie van de start van de vestiging in Iden. 

Landbouwers die van meet af aan niet voldoen aan de minimale eisen inzake 

vakbekwaamheid zullen via een naschoolse landbouwvorming hun vakbekwaamheid op 

diverse vlakken (kennis van wetgeving, kennis van bedrijfsfinanciering, kennis van 

boekhouding, technische kennis …) op een aanvaardbaar niveau brengen. Onvoldoende 

inzicht op het vlak van bedrijfsvoering, randvoorwaarden, efficiëntie op diverse vlakken, 

… zal bijgewerkt worden via gerichte vragen om advies. 

Wat betreft het bedrijf zullen problemen van structurele aard weggewerkt worden via 

gerichte investeringen. Als de interne bedrijfsstructuur niet aangepast  is of verouderd, 

waardoor het bedrijf onvoldoende concurrentieel is, zullen de problemen planmatig 



weggewerkt worden waarbij een meer duurzame productie noodzakelijkerwijze zal 

aanwezig zijn bij de keuze uit de waaier van mogelijke oplossingen. 

Wat betreft de bedrijfsactiviteiten zal op basis van inzichten rond eigen capaciteiten en 

toekomstverwachtingen, rendabiliteit, minimaal vereiste schaalgrootte e.a. een strategie 

uitgewerkt worden die past bij de bedrijfsleider en het bedrijf. De strategie kan zeer divers 

zijn gaande van gericht op diversificatie, geleidelijke groei, specialisatie en stopzetting van 

bepaalde producties, gericht op zekerheid en beperking van risico e.a. 

 

8.2.4.3.1.2. Type steun 

Type steun: Subsidies 

Subsidie 

 

8.2.4.3.1.3. Koppelingen naar andere wetgeving 

 Vlaamse milieuwetgeving, mestwetgeving in het bijzonder (Vlarem); 

 Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening 

 Federale wetgeving inzake dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid 

 Artikel 65 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 

 

8.2.4.3.1.4. Begunstigden 

Vakbekwame landbouwers die jonger zijn dan 40 jaar op  het moment van aanvraag  en 

zich voor het eerst vestigen als zelfstandig bedrijfsleider op een landbouwbedrijf. De 

beheersdienst zal bij controles verifiëren dat de jonge landbouwer het effectieve 

zeggenschap over het bedrijf heeft. 

De landbouwers moeten voldoen aan de definitie VLIF-landbouwer. Dit betekent: 

 een landbouwernummer hebben in het GBCS; 

 vakbekwaam zijn; 

 de landbouwactiviteit uitoefenen als belangrijkste beroepsactiviteit en uit die 

activiteit minimum 12.000 euro beroepsinkomen halen. Het sociaal en fiscaal 

statuut hebben van zelfstandig landbouwer d.w.z. sociaal verzekerd zijn op basis 

van de beroepsactiviteiten als landbouwer en bij de Administratie der Directe 

Belastingen bekend zijn met activiteiten en inkomsten als landbouwer. 

De steun wordt uitsluitend verleend aan kleine en micro-ondernemingen. 

 



8.2.4.3.1.5. Subsidiabele kosten 

Het verkrijgen van steun hangt af van de uitvoering van een bedrijfsplan. Er moeten geen 

investerings- of vestigingskosten aangetoond worden. 

 

8.2.4.3.1.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden 

Instapvoorwaarden: 

 De aanvrager zal een landbouwbedrijf exploiteren met een voldoende economische 

omvang (tussen een minimum en maximum  BBR); 

 De aanvrager gaat geen contractuele verbintenissen aan mbt de voorgenomen 

vestiging vooraleer er een deugdelijke aanvraag om steun ingediend werd bij de 

beheersdienst. 

 De aanvrager toont voldoende bedrijfszekerheid aan. 

 De aanvrager dient een bedrijfsplan in dat voldoet aan vooraf vastgelegde en 

gecommuniceerde vereisten. 

 Het bedrijf van de aanvrager wordt niet beschouwd als een bedrijf in moeilijkheden. 

 De wettelijke normen inzake leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en ruimtelijke 

ordening zullen door de aanvrager gerespecteerd worden en hun naleving komt niet 

in het gedrang bij de uitvoering van de voorgenomen investeringen of verrichting en 

de gekozen productiemethodes. 

 De aanvrager zal voor het landbouwbedrijf waarop hij zich zal vestigen een 

boekhouding bijhouden die voldoende informatie verschaft voor het voeren van een 

gepast bedrijfsbeheer 

 De jonge landbouwer zal binnen 18 maanden na de datum van vestiging voldoen 

aan artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 met betrekking tot de “actieve 

landbouwers”. 

Verbintenisvoorwaarden: 

 De wettelijke normen respecteren inzake leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en 

ruimtelijke ordening en boekhouding bijhouden. 

 Wijzigingen op het bedrijf, in de exploitatie of m.b.t. de begunstigde, worden 

gemeld. 

 Er wordt geen andere aanvraag om steun ingediend bij een andere instantie voor 

dezelfde investeringen of een gedeelte ervan; 

 Er wordt toelating gegeven voor het opvragen bij andere overheidsdiensten van 

noodzakelijke informatie in het kader van de dossierafhandeling. 

 

8.2.4.3.1.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria 

Er wordt gewerkt met blokperiodes. Dit betekent dat er permanent aanvragen kunnen 

ingediend worden, die dan aan de hand van selectiecriteria periodiek en maximaal na 3 

maanden gerangschikt worden volgens de mate waarin ze bijdragen aan de doelstellingen. 

Na afsluiten van een blokperiode wordt een nieuwe open gesteld. In de oproep wordt 

telkens het voorziene budget en de uiterste indieningsdatum vermeld. De evaluatie gebeurt 



op basis van onder meer het bedrijfsplan, via een puntensysteem en ranking. Er wordt 

gewerkt met een minimumscore. 

Bij de selectieprocedure wordt voorrang gegeven aan volledige overnames. De 

gedeeltelijke overnames kunnen gerangschikt worden volgens de fractie die overgenomen 

wordt. 

Een tweede criterium is de mate waarin de overname effectief bijdraagt tot een 

generatiewissel (focusgebied 2B): hierbij wordt gekeken of de overlater een landbouwer is. 

Dossiers met een hoge positieve milieu-impact krijgen voorrang. 

 

8.2.4.3.1.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages 

Er wordt een vast steunbedrag uitbetaald. Er zijn drie categorieën: 

1. 40.000 euro steun indien aan alle instapvoorwaarden voldaan wordt 

2. 55.000 euro indien aan alle instapvoorwaarden voldaan en het BBR van het 

overgenomen bedrijf bedraagt meer dan vijf keer de minimum BBR die gebruikt 

wordt bij de instapvoorwaarden 

3. 70.000 euro indien aan alle instapvoorwaarden voldaan én het BBR van het 

overgenomen bedrijf minstens acht keer de minimum BBR bedraagt dat gebruikt 

wordt bij de instapvoorwaarde. 

Conform art. 19 §5 gebeurt de uitbetaling in minstens 2 schijven over een periode van 

maximaal 5 jaar en wordt de laatste schijf pas uitbetaald indien het bedrijfsplan correct 

wordt uitgevoerd. 

  

 

8.2.4.3.1.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van 
concrete acties 

8.2.4.3.1.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen 

Er moet een performant selectiesysteem ontwikkeld worden. 

 

8.2.4.3.1.9.2. Beperkende maatregelen 

Selectie op levensvatbare bedrijven wordt toegepast. De controle op het bedrijfsplan wordt 

verder uitgewerkt in functie van de nieuwe controlebepalingen. 

 



8.2.4.3.1.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel 

De maatregel kent een goede beheersing van de subsidiabele kosten en is controleerbaar na 

uitvoering van de corrigerende actie. 

 

8.2.4.3.1.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant 

niet van toepassing 

 

8.2.4.3.1.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie 

Definitie van in artikel 19, lid 1, onder a) iii), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 

kleine landbouwbedrijven 

 

Vaststelling van de boven- en benedengrenzen als bedoeld in artikel 19, lid 4, derde alinea, van 

Verordening (EU) nr. 1305/2013 

De minimale en maximale bedrijfsomvang worden uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat. 

Voor de 'Overnamesteun voor jonge landbouwers' bedraagt het minimum BBR 40.000 

euro. 

Gelet op de grote diversiteit aan landbouwbedrijven wordt de bovengrens qua 

bedrijfsomvang vastgelegd op 15 maal de ondergrens. 

 

Specifieke voorwaarden voor steun voor jonge landbouwers ingeval zij zich niet als enig 

bedrijfshoofd vestigen overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 807/2014 

De samenwerking wordt geregeld in de statuten van de vennootschap of in het contract van 

maatschap. Wanneer de landbouwer zich voor het eerst vestigt als mede-exploitant in een 

maatschap of als beherende vennoot, zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon-

landbouwer, mogen het contract van maatschap of de statuten van de vennootschap, geen 

bepalingen bevatten die de bevoegdheden van de landbouwer beperken. De beherend 

vennoot van de Landbouwvennootschap of de zaakvoerder van de BVBA, kan autonoom 

optreden, tenzij anders bepaald in de statuten. Beperkende bepalingen zijn niet toegelaten. 

Bij een maatschap wordt, de landbouwer die zich voor het eerst vestigt als mede-exploitant, 

gevolmachtigd om de maatschap te verbinden. 

De vestiging als jonge landbouwer houdt in dat de betrokkene voor het eerst 

verantwoordelijk of medeverantwoordelijk wordt voor het beheer van een landbouwbedrijf. 

Dit houdt in dat hij voor het eerst beslist over welke teelten zullen verbouwd worden, welke 

en hoeveel dieren zullen gehouden worden, welke productiemethode zal toegepast worden, 

wanneer en welke investeringen zullen uitgevoerd worden, via welke kanalen de productie 

zal gecommercialiseerd worden, of men kiest voor de vrije teelt of contractteelt, welke 



juridische vorm het bedrijf zal aannemen, of er samenwerkingsverbanden aangegaan 

worden e.a. De jonge landbouwer zal voor het eerst winsten aangeven bij de fiscus en het 

sociaal statuut van zelfstandige aannemen (hij kan voorheen wel een zelfstandigenstatuut 

als helper gehad hebben). 

In een maatschap kan hij als vennoot autonoom beslissingen nemen. Dit is ook het geval als 

beherend vennoot in een landbouwvennootschap of als zaakvoerder van een BVBA. In die 

gevallen  zullen de statuten van de vennootschap geen bepalingen bevatten die de 

bevoegdheid van de jonge landbouwer beperken. 

  

 

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

807/2014 bedoelde gratieperiode 

 

Samenvatting van de eisen van het bedrijfsplan 

 

Gebruik van de mogelijkheid om verschillende maatregelen te combineren door middel van het 

bedrijfsplan, waardoor de jonge landbouwer toegang krijgt tot deze maatregelen 

 

Activiteitengebieden waarnaar kan worden gediversifieerd 

 



8.2.4.3.2. Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven 

Submaatregel:  

 6.3 - Aanloopsteun voor het ontwikkelen van kleine landbouwbedrijven 

8.2.4.3.2.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties 

De ontwikkeling van een kleine landbouwonderneming komt in aanmerking voor steun. De 

landbouwer pakt dit planmatig aan. 

 

8.2.4.3.2.2. Type steun 

Type steun: Subsidies 

Subsidie 

 

8.2.4.3.2.3. Koppelingen naar andere wetgeving 

 Vlaamse milieuwetgeving, mestwetgeving in het bijzonder (Vlarem); 

 Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening 

 Federale wetgeving inzake dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid 

 Artikel 65 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 

 

8.2.4.3.2.4. Begunstigden 

a) Actieve landbouwers zoals gedefinieerd in Pijler I (conform art.9 van Verordening (EU) 

nr. 1307/2013), maar met voorwaarden inzake type productie, sub-sector, productie- en 

commercialisatiemethodes. 

b) Vennootschappen met de gepaste doelstellingen waar het bestuur wordt uitgeoefend door 

landbouwers die minstens 25% van het kapitaal bezitten en met activiteiten zoals bedoeld 

onder a) 

c) Groeperingen van landbouwers zoals bedoeld onder a). 

De steun wordt uitsluitend verleend aan kleine en micro-ondernemingen. 

 

8.2.4.3.2.5. Subsidiabele kosten 

Het verkrijgen van steun hangt af van de uitvoering van een ontwikkelingsplan voor de 

kleine landbouwonderneming. Er moeten geen investerings- of vestigingskosten 

aangetoond worden. 



 

8.2.4.3.2.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden 

Instapvoorwaarden: 

 De aanvrager exploiteert een landbouwbedrijf met een economische omvang 

(uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat BBR) van minimum 20.000 euro en maximum 

39.999 euro; 

 De aanvrager gaat geen contractuele verbintenissen aan mbt de voorgenomen 

vestiging vooraleer er een deugdelijke aanvraag om steun ingediend werd bij de 

beheersdienst. 

 De aanvrager toont voldoende bedrijfszekerheid aan. 

 De aanvrager dient een bedrijfsplan in dat voldoet aan vooraf vastgelegde en 

gecommuniceerde vereisten. 

 Het bedrijf van de aanvrager wordt niet beschouwd als een bedrijf in moeilijkheden. 

 De wettelijke normen inzake leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en ruimtelijke 

ordening worden gerespecteerd en hun naleving komt niet in het gedrang bij de 

uitvoering van de voorgenomen investeringen of verrichting en de gekozen 

productiemethodes. 

Verbintenisvoorwaarden: 

 De wettelijke normen respecteren inzake leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en 

ruimtelijke ordening en boekhouding bijhouden. 

 Wijzigingen op het bedrijf, in de exploitatie of m.b.t. de begunstigde, worden 

gemeld. 

 Er wordt geen andere aanvraag om steun ingediend bij een andere instantie voor 

dezelfde investeringen of een gedeelte ervan. 

 Er wordt toelating gegeven voor het opvragen bij andere overheidsdiensten van 

noodzakelijke informatie in het kader van de dossierafhandeling. 

 

8.2.4.3.2.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria 

Er wordt gewerkt met blokperiodes. Dit betekent dat er permanent aanvragen kunnen 

ingediend worden, die dan aan de hand van selectiecriteria periodiek en maximaal na 3 

maanden gerangschikt worden volgens de mate waarin ze bijdragen aan de doelstellingen. 

Na afsluiten van een blokperiode wordt een nieuwe open gesteld.  In de oproep wordt 

telkens het totale voorziene budget en de uiterste indieningsdatum opgegeven. 

Met het oog op de selectie zal een puntensysteem ontwikkeld worden. Er is een ranking op 

basis van 4 criteria en een minimumscore. 

Via de selectiecriteria kunnen de aanvragen onder meer beoordeeld worden op de mate 

waarin : 

 de uitvoering van het bedrijfs- of investeringsplan bepaald wordt door het 

verkrijgen van steun, met in acht name van de terugverdientijd (= dead weight); 



 het dossier gericht is op de ontwikkeling van milieuvriendelijke 

productietechnieken 

 de ontwikkeling geoogd wordt van weinig beoefende landbouwactiviteiten, 

alternatieve commercialisatiemethodes, het imago en het maatschappelijk draagvlak 

van de sector; 

 er een bijdrage is aan de verjonging in de sector (= aspect jonge landbouwer). 

Dossiers met een hoge positieve milieu-impact krijgen voorrang. 

 

8.2.4.3.2.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages 

Er wordt een vast steunbedrag uitbetaald. Er zijn drie categorieën: 

1. Het standaard steunbedrag bedraagt 7.000 euro. 

2. Als het BBR bij aanvang ten minste 30.000 euro bedraagt, wordt de steun verhoogd 

met 4.000 euro 

3. Bij gespecialiseerde biologische veebedrijven of biologische bedrijven met de 

combinatie akkerbouw veehouderij wordt de steun verhoogd met 4.000 euro. 

De totale steun bedraagt zodoende: 

 7.000 euro indien alleen aan de basisvoorwaarden wordt voldaan 

 11.000 euro indien aan de basisvoorwaarden + één van de bijkomende criteria wordt 

voldaan 

 15.000 euro indien aan de basisvoorwaarden + beide bijkomende criteria wordt 

voldaan 

Conform art. 19 §5 gebeurt de uitbetaling in minstens 2 schijven over een periode van 

maximaal 5 jaar en wordt de laatste schijf pas uitbetaald indien het bedrijfsplan correct 

wordt uitgevoerd. 

 

8.2.4.3.2.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van 
concrete acties 

8.2.4.3.2.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen 

Er moet een performant selectiesysteem ontwikkeld worden. 

 

8.2.4.3.2.9.2. Beperkende maatregelen 

Selectie gebeurt op basis van bedrijfsplan en het investeringsproject. De controle op het 

bedrijfsplan wordt verder uitgewerkt in functie van de nieuwe controlebepalingen. 

 



8.2.4.3.2.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel 

De maatregel kent een goede beheersing en is controleerbaar na uitvoering van de 

corrigerende actie. 

 

8.2.4.3.2.10. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant 

niet van toepassing 

 

8.2.4.3.2.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie 

Definitie van in artikel 19, lid 1, onder a) iii), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 

kleine landbouwbedrijven 

 

Vaststelling van de boven- en benedengrenzen als bedoeld in artikel 19, lid 4, derde alinea, van 

Verordening (EU) nr. 1305/2013 

De minimale en maximale bedrijfsomvang worden uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat. 

Voor de 'Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwberijven' geldt een minimum BBR 

van 20.000 euro en een maximum BBR van 39.999 euro. 

 

Specifieke voorwaarden voor steun voor jonge landbouwers ingeval zij zich niet als enig 

bedrijfshoofd vestigen overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 807/2014 

 

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

807/2014 bedoelde gratieperiode 

 

Samenvatting van de eisen van het bedrijfsplan 

 

Gebruik van de mogelijkheid om verschillende maatregelen te combineren door middel van het 

bedrijfsplan, waardoor de jonge landbouwer toegang krijgt tot deze maatregelen 

 

Activiteitengebieden waarnaar kan worden gediversifieerd 



 

8.2.4.4. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van 

concrete acties 

8.2.4.4.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen 

 

8.2.4.4.2. Beperkende maatregelen 

 

8.2.4.4.3. Algemene evaluatie van de maatregel 

 

8.2.4.5. Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant 

 

8.2.4.6. Maatregelspecifieke informatie 

Definitie van in artikel 19, lid 1, onder a) iii), van Verordening (EU) nr. 1305/2013 bedoelde 

kleine landbouwbedrijven 

/ 

 

Vaststelling van de boven- en benedengrenzen als bedoeld in artikel 19, lid 4, derde alinea, van 

Verordening (EU) nr. 1305/2013 

 

Specifieke voorwaarden voor steun voor jonge landbouwers ingeval zij zich niet als enig 

bedrijfshoofd vestigen overeenkomstig artikel 2, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 807/2014 

De samenwerking wordt geregeld in de statuten van de vennootschap of in het contract van 

maatschap. Wanneer de landbouwer zich voor het eerst vestigt als mede-exploitant in een 

maatschap of als beherende vennoot, zaakvoerder of bestuurder van een rechtspersoon-

landbouwer, mogen het contract van maatschap of de statuten van de vennootschap, geen 

bepalingen bevatten die de bevoegdheden van de landbouwer beperken. De beherend 

vennoot van de Landbouwvennootschap of de zaakvoerder van de BVBA, kan autonoom 

optreden, tenzij anders bepaald in de statuten. Beperkende bepalingen zijn niet toegelaten. 



Bij een maatschap wordt, de landbouwer die zich voor het eerst vestigt als mede-exploitant, 

gevolmachtigd om de maatschap te verbinden. 

 

Informatie over de toepassing van de in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 

807/2014 bedoelde gratieperiode 

Er wordt conform de uitvoeringsbepalingen een gratieperiode voorzien van 36 maanden 

vanaf de datum waarop het individuele besluit tot verlening van de bijstand wordt 

genomen, zodat de begunstigde de nodige tijd heeft om zich in orde te stellen met de 

verplichte voorwaarden 

 

Samenvatting van de eisen van het bedrijfsplan 

Het plan zal minstens volgende elementen bevatten: 

1. de naam en het adres van de aanvrager en van het bedrijf; 

2. een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, namelijk het teeltplan en de 

veebezetting op het tijdstip dat de aanvrager zich vestigt als bedrijfshoofd van het 

bedrijf; 

3. een opgave van de onvolkomenheden in de bedrijfsstructuur (vb. verouderde, 

onaangepaste of onvoldoende bedrijfsgebouwen/machinepark/productiemethodes, 

onvoldoende energiebesparende bedrijfsmaatregelen, ...) 

4. een opsomming van de documenten en attesten die de bedrijfszekerheid aantonen; 

5. een beschrijving van de aard en het bedrag van de vestigingskosten; 

6. een opsomming van noodzakelijke acties die passen bij de opstart van het bedrijf 

(vb. volgen of vervolledigen van een startersopleiding, opstarten van een gepaste 

boekhouding, stopzetten onrendabele activiteiten en specialiseren in te beschrijven 

activiteiten, heroriëntatie van de productie op het landbouwbedrijf, ...) 

7. de vermelding van bedrijfseconomische kengetallen; 

8. een opsomming van de bijkomende noodzakelijke acties op het vlak van 

investeringen, opleiding en advies om te voldoen aan de voorwaarden voor het 

verkrijgen van de opstartsteun. 

9. de mijlpalen en streefwaarden voor de ontwikkeling van de activiteiten van het 

landbouwbedrijf 

10. In het geval overnamesteun voor jonge landbouwers (cfr. artikel 19 lid 4 van 

Verordening (EU) nr. 1307/2013) : een verbintenis dat de jonge landbouwer binnen 

18 maanden na de datum van vestiging voldoet aan artikel 9 van Verordening (EU) 

nr. 1307/2013. 

Conform art.19 §4  van Verordening (EU) nr. 1305/2013 kan de steun pas uitbetaald 

worden wanneer het bedrijfsplan wordt ingediend. Uiterlijk negen maanden na de datum 

van het besluit tot verlening van de steun moet de uitvoering van het bedrijfsplan van start 

gaan. 

 

Gebruik van de mogelijkheid om verschillende maatregelen te combineren door middel van het 

bedrijfsplan, waardoor de jonge landbouwer toegang krijgt tot deze maatregelen 



Bepaalde elementen, zoals het bedrijfsplan, die worden ingediend bij de steunaanvraag van 

deze maatregel zijn ook dienstig voor de steunaanvraag in kader van steunmaatregel M01 

‘opleiding in de landbouw (naschoolse vorming)’ (starterscursussen), maatregel M02 

‘bedrijfsadviesdiensten’ en maatregel M04 ‘investeringssteun’. 

 

Activiteitengebieden waarnaar kan worden gediversifieerd 

niet van toepassing 

 

8.2.4.7. Andere belangrijke opmerkingen die van belang zijn voor het begrijpen en uitvoeren 

van de maatregel 

/ 

 

 


