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Behoud of verlies van steun bij 
wijzigingen 

 
1 SITUERING 

1.1 WAT? 

Om investeringssteun of overnamesteun te krijgen, moet worden voldaan aan verschillende 
voorwaarden. Deze voorwaarden moeten bij investeringssteun gedurende vijf jaar na de betaling 
van de steun vervuld blijven. Bij overnamesteun moeten deze voorwaarden vervuld blijven tot de 
betaling van de laatste schijf.  

Deze fiche beschrijft de gevolgen als de juridische structuur van een landbouwbedrijf wijzigt of als 
het landbouwbedrijf wordt overgenomen door een andere landbouwer gedurende deze periode. 
Daarnaast wordt beschreven wat de gevolgen zijn als de landbouwactiviteiten worden stopgezet of 
als de gesubsidieerde goederen buiten gebruik worden gesteld of vervreemd. 

 

1.2 WAAROM? 

Behalve in geval van overmacht kan de verleende steun geheel of gedeeltelijk stopgezet worden 
zodra de voorwaarden niet meer vervuld zijn. De steun kan dan ook pro rata teruggevorderd 
worden. 

 

2 BEHOUD OF VERLIES VAN STEUN BIJ VERANDERING VAN 
BEGUNSTIGDE OF ONDERNEMING 

2.1 INVESTERINGSSTEUN 
2.1.1 Oprichting van een rechtspersoon 

Wanneer een eenmanszaak of maatschap omgevormd wordt naar een rechtspersoon kan de natuurlijke 
persoon of maatschap de steun niet behouden. Het is vanaf dan de rechtspersoon die het bedrijf 
exploiteert. Onder volgende voorwaarden kan de investeringssteun behouden worden ten gunste van 
de rechtspersoon. 

 de rechtspersoon moet voldoen aan de VLIF-normen voor landbouwers (inkomen, 
vakbekwaamheid...); 

 de natuurlijke persoon of minimaal één van de personen van de maatschap blijven beherende 
vennoot, zaakvoerder of bestuurder; 
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 de goederen waarvoor steun werd verkregen en de kredieten voor financiering van die 
goederen, moeten eigendom worden van de rechtspersoon via een netto-inbreng (een inbreng in 
natura of een quasi-inbreng) binnen het eerste jaar na de overname door de rechtspersoon. 

De netto-inbreng heeft betrekking op dat deel van de ingebrachte goederen waarop geen schuld rust en 
mag vergoed worden in kapitaal of via het boeken van een bedrag in rekening-courant (RC). Indien de 
voortzetting van gewestwaarborg gevraagd wordt, kan een vergoeding in kapitaal (omzetting RC in 
kapitaal) geëist worden. De transacties worden geverifieerd aan de hand van een (revisoraal) verslag 
over de inbreng in natura of de quasi-inbreng.  

Een inbreng in natura is een inbreng die geheel of gedeeltelijk vergoed wordt in kapitaal. Naast de 
vergoeding in kapitaal kan er een overname van schulden zijn of een inschrijving van een gedeelte op 
een rekening-courant van de inbrenger.  

Een quasi-inbreng is een verkoop van activa die eigendom zijn van een mandataris of een oprichter van 
de rechtspersoon en die gebeurt onder ‘bezwarende titel’. Dit wil zeggen dat de inbreng vergoed wordt 
met een vordering op de rechtspersoon of door een overname van schulden.  

De overdracht van gesubsidieerde goederen en kredieten naar de rechtspersoon moet afgerond worden 
binnen het jaar na de overname door de rechtspersoon.  

De overdracht van de gesubsidieerde goederen en van de kredieten moet altijd blijken uit het verslag 
over de inbreng en aansluitend de eerste balans van de rechtspersoon. Indien de kredieten die bij de 
overdracht betrokken zijn bij het afsluiten van het eerste boekjaar op de balans staan, volstaat dit. De 
overdracht van kredieten mag geregeld worden met een verbintenis als medeschuldenaar door de 
rechtspersoon. 

De goederen moeten in volle eigendom worden ingebracht. Investeringssteun kan bijvoorbeeld niet 
voortgezet worden ten gunste van de rechtspersoon wanneer: 

 alleen het vruchtgebruik ingebracht wordt; 
 bij een gedeeltelijke inbreng van gesubsidieerde goederen in een rechtspersoon een 

onverdeeldheid gecreëerd wordt tussen de natuurlijke persoon en de rechtspersoon; 

 het voorwerp van de steun (bedrijfsgebouwen) in erfpacht gegeven wordt aan de 
rechtspersoon, omdat het eigendomsrecht van het betrokken goed niet volledig overgedragen 
wordt. Het beschikkingsrecht wordt niet overgedragen. 

Indien de inbreng vergoed werd in kapitaal, worden de daardoor verkregen aandelen niet 
overgedragen gedurende de looptijd van de steun. Als er vergoed wordt met een boeking in rekening-
courant blijft de rekening geblokkeerd. Premies zullen teruggevorderd kunnen worden wanneer de 
oorspronkelijke begunstigde binnen de periode van 5 jaar stopt als mandataris of aandelen overlaat. 

 

2.1.2 Overdracht van een eenmanszaak naar een maatschap 

Wanneer een eenmanszaak wordt overgenomen door een maatschap kan de steun behouden blijven op 
voorwaarde dat de  

 natuurlijke persoon landbouwer blijft en vennoot wordt van de maatschap; 

 alle leden van de maatschap voldoen aan de VLIF-normen voor landbouwers (inkomen, 
vakbekwaamheid…) 



 de goederen waarvoor steun werd verkregen, eigendom blijven van de natuurlijk persoon 
(oorspronkelijk begunstigde) en deze ter beschikking stelt van of gebruiksrecht inbrengt in de 
maatschap (zonder overdreven vergoeding). 
 

2.1.3 Overdracht van een rechtspersoon naar een andere rechtspersoon 

Wanneer een rechtspersoon wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, kan de eerste 
rechtspersoon de steun niet behouden. Het is vanaf dan de overnemende rechtspersoon die het bedrijf 
exploiteert. Onder de volgende voorwaarden kan de investeringssteun behouden worden ten gunste 
van die overnemende rechtspersoon: 

 de rechtspersoon en alle mandatarissen moeten voldoen aan de VLIF-normen voor landbouwers 
(inkomen, vakbekwaamheid…); 

 de natuurlijke persoon of minimum één van de personen, beherende vennoot, zaakvoerder of 
bestuurder van de eerste rechtspersoon blijven beherende vennoot, zaakvoerder of bestuurder 
van de overnemende rechtspersoon; 

 de goederen waarvoor steun werd verkregen en de kredieten voor de financiering van die 
goederen moeten eigendom worden van de overnemende rechtspersoon via een netto inbreng 
(inbreng in natura of quasi-inbreng) binnen het eerste jaar na de overname. 

 

2.1.4 Overdracht van rechtspersoon naar natuurlijk persoon/maatschap 

Investeringssteun die aan een rechtspersoon werd toegekend, kan bij vrijwillige vereffening behouden 
blijven ten gunste van de mandataris (of een van de mandatarissen) die voort exploiteert met een 
eenmanszaak of als vennoot van een maatschap. De gesubsidieerde goederen moeten dan eigendom 
worden van de mandataris en het krediet moet behouden blijven op naam van de natuurlijke persoon. 
Die laatste moet ook landbouwer blijven.  

In geval van een maatschap, moet de natuurlijke persoon ook de goederen ter beschikking stellen van of 
gebruiksrecht inbrengen in de maatschap (zonder overdreven vergoeding). 

 

2.1.5 Overdracht van een maatschap naar een natuurlijk persoon/maatschap 

Wanneer de leden van een maatschap samen krediet aangaan voor de financiering van een investering, 
wordt de steun verleend aan de maatschap en is het voorwerp van de steun in onverdeelde eigendom 
van de leden van de maatschap. Wanneer na verloop van tijd één vennoot zijn activiteiten stopzet kan 
een voortzetting van de steun verkregen worden ten gunste van de overblijvende vennoot als: 

 het krediet wordt overgenomen door de overblijvende vennoot; 

 het voorwerp van de steun volledig eigendom wordt van de overblijvende vennoot zonder dat 
hiervoor nog een overdreven vergoeding betaald moet worden. 

Indien de overblijvende vennoot samen met een andere vennoot een maatschap vormt, kan eveneens 
de steun behouden blijven op voorwaarde dat de goederen (waarvoor steun werd verkregen) ofwel: 

 eigendom blijven van de overblijvende vennoot die deze ter beschikking stelt van of een 
gebruiksrecht inbrengt in de maatschap (zonder overdreven vergoeding); 
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 eigendom worden van de maatschap. 
 

2.1.6 Overname door echtgenoot /echtgenote 

Wanneer behoud van de steun gevraagd wordt op naam van de echtgenoot dan kan dit op 
voorwaarde dat: 

 de echtgenoten de goederen (voorwerp van de steun) samen in eigendom hebben; 

 de echtgenoot/echtgenote voldoet aan de VLIF-normen voor landbouwers (inkomen, 
vakbekwaamheid….); 

Indien de echtgenoten de goederen niet samen in eigendom hebben op het moment van de overname, 
dan is er geen behoud van de steun mogelijk behalve in geval van overlijden of het volledig stopzetten 
van de beroepsactiviteiten door ziekte of invaliditeit. 

 

2.1.7 Andere overnames 

Alle andere overnames leiden tot terugvordering van de steun. Zo is bijvoorbeeld de voortzetting van 
ouders op kinderen niet mogelijk.  

 

2.2 OVERNAMESTEUN 
2.2.1 Oprichting van een rechtspersoon 

Bij overdracht van de exploitatie van een eenmanszaak of maatschap naar een rechtspersoon kan de 
overnamesteun behouden blijven wanneer: 

 de rechtspersoon voldoet aan de VLIF-normen voor landbouwers (inkomen, 
vakbekwaamheid….); 

 de begunstigde beherende vennoot, zaakvoerder of bestuurder blijft; 

 de bedrijfsbekleding ingebracht wordt en volledig vergoed wordt in kapitaal; 
 het krediet waarmee de overname van de roerende bedrijfsbekleding gefinancierd werd, op 

naam van de begunstigde blijft. 
 
Wanneer ter gelegenheid van de oprichting van een rechtspersoon slechts een bepaalde bedrijfstak 
ingebracht wordt, kan de totale overnamesteun behouden blijven, voor zover de minimale drempel van 
de bedrijfsomvang gerespecteerd wordt. 

Wanneer gevraagd wordt om de overnamesteun te mogen voortzetten door inbreng van de 
gesubsidieerde bedrijfsbekleding in een rechtspersoon (met vergoeding van de inbreng in kapitaal) moet 
de begunstigde van de overnamesteun alle aandelen verwerven (aspect lidmaatschap) die als 
vergoeding gegeven worden. Een gedeeltelijke toewijzing aan de partner wordt niet aanvaard.  

De overnamepremie kan niet behouden blijven wanneer er bij een omvorming naar een rechtspersoon 
een overdracht van het krediet is, waarmee de overname van de roerende bedrijfskleding gefinancierd 
werd. 

 



2.2.2 Overname door een maatschap 

Wanneer een eenmanszaak wordt ingebracht in een maatschap kan de overnamesteun behouden 
blijven op voorwaarde dat: 

 de begunstigde vennoot blijft van de maatschap en de maatschap voldoet aan de VLIF-normen 
voor landbouwers (inkomen, vakbekwaamheid…); 

 de overgenomen bedrijfsbekleding (en in voorkomend geval het aangekochte aanvullend 
materieel) waarop overnamesteun is verleend, eigendom blijven van de begunstigde en deze ter 
beschikking stelt of gebruiksrecht inbrengt van de maatschap (zonder overdreven vergoeding). 

Wanneer een maatschap wordt overgenomen door een andere maatschap, maar de begunstigde van de 
overnamesteun blijft vennoot van de nieuwe maatschap, kan de steun eveneens behouden blijven 
onder de hierbovenvermelde voorwaarden. 
 
 

3 BEHOUD OF VERLIES VAN STEUN BIJ ANDERE 
WIJZIGINGEN 

 

3.1 VERVREEMDING OF BUITEN GEBRUIKSTELLING VAN DE 
INVESTERING 

Een algemene regel is ‘goed weg, steun weg’.  

Het tijdstip waarop de steun wordt stopgezet, is afhankelijk van de datum van de verkoop of afbraak of 
de datum waarop een goed buiten gebruik wordt gesteld.  

 

3.2 STOPZETTING VAN DE LANDBOUWACTIVITEIT/ PENSIONERING 
Indien de begunstigde van de steun de landbouwactiviteiten stopzet, kan de steun sowieso niet 
behouden blijven. 

Er bestaat geen mogelijkheid om steun te behouden na de pensionering.  

Indien een van de leden van de maatschap met pensioen gaat, verliest de maatschap zijn recht op steun, 
tenzij die vennoot uit de maatschap stapt. 

Indien een van de mandatarissen van een rechtspersoon met pensioen gaat, verliest de rechtspersoon 
zijn recht op de steun. Indien die mandataris enkel kapitaalverstrekker blijft, is er geen probleem. 
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3.3 OVERDRACHT VAN AANDELEN IN EEN RECHTSPERSOON 
Bij overdracht van aandelen in een rechtspersoon moet er over gewaakt worden dat de mandataris van 
een rechtspersoon minimaal 25% van de aandelen behoudt. Anders komt hij als landbouwer niet meer 
in aanmerking voor steun. 

Als de overnamesteun werd toegekend op basis van overname van aandelen in een rechtspersoon, moet 
de begunstigde minimaal het aantal overgenomen aandelen behouden tot de laatste schijf van de steun 
is betaald. 

 

3.4 OVERNAMESTEUN EN HERORIENTATIE VAN ACTIVITEITEN 
Overnamesteun blijft behouden wanneer er na een herstructurering of heroriëntatie van activiteiten 
voldoende bedrijfsbekleding aanwezig blijft om de overnamesteun te verantwoorden (bv rundvee 
vervangen door varkens). Wanneer een deel van de bedrijfsbekleding waarvoor VLIF-steun is 
aangevraagd in het kader van een overname niet meer aanwezig is, moet nagegaan worden of de 
bedrijfsbekleding niet op een andere manier verhoogd werd waardoor het behoud van de steun 
verantwoord zou kunnen worden. De totale overnamesteun kan behouden blijven, zolang de minimale 
drempel van de bedrijfsomvang gerespecteerd wordt en de bedrijfszekerheid gegarandeerd blijft. 

 

4 TERUGVORDERING VAN STEUN 

4.1 INVESTERINGSSTEUN 
Indien er door een wijziging van begunstigde of een andere wijziging steun teruggevorderd moet 
worden, dan zal dit gebeuren in verhouding van de termijn (uitgedrukt in dagen) waarin niet aan de 
voorwaarden voldaan is ten opzichte van de periode van 5 jaar, vanaf de eerste dag na de betaling van 
de steun.  

De voorwaarden moeten minstens één jaar vervuld geweest zijn na de steunbetaling, zoniet wordt het 
volledige steunbedrag teruggevorderd. 

 

4.2 OVERNAMESTEUN 
Indien de steun door wijziging van begunstigde of een andere wijziging voor de betaling van de laatste 
schijf niet behouden kan blijven, zal het volledig uitbetaalde steunbedrag worden teruggevorderd. 

Als de drempel van de bedrijfsomvang, waarop het hogere steunbedrag is berekend, niet gerespecteerd 
is bij de eindcontrole, wordt de teveel uitbetaalde steun teruggevorderd. 

Alle wijzigingen die een minder goed resultaat van de selectie tot gevolg zouden hebben gehad, kunnen 
terugvordering van steun tot gevolg hebben. 
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