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1 SITUERING 

1.1 WAT? 

Een landbouwer die investeringssteun of overnamesteun wenst te bekomen, moet vakbekwaam zijn.  

Deze vakbekwaamheid kan aangetoond worden via een diploma, ervaring of een combinatie van beide. 

 

1.2 WIE MOET VOLDOEN? 

Indien de landbouwer die investeringssteun aanvraagt: 

- een eenmanszaak is  de natuurlijk persoon; 

- een maatschap is  alle natuurlijke personen; 

- een landbouwvennootschap is  alle beherende vennoten; 

- een vennootschap is  alle zaakvoerders of bestuurders. 

In geval van overnamesteun moet de landbouwer, natuurlijk persoon, die zich voor het eerst als 
bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt, voldoen aan deze voorwaarde. 

 

2 AANTONEN VAKBEKWAAMHEID 

2.1 OVERNAMESTEUN 

De vakbekwaamheid kan aangetoond worden door het voorleggen van een landbouwdiploma ofwel 
door een bewijs van vakbekwaamheid. Volgende bewijzen komen in aanmerking: 

• een diploma of een getuigschrift van een basisopleiding landbouw, tuinbouw of aanverwant op 
het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs 

• een diploma secundair onderwijs behaald onder de vorm van een leercontract in de richting land- 
of tuinbouw 

• een bewijs van minimum 2 jaar ervaring met land- en tuinbouwproductie op het tijdstip van de 
steunaanvraag, aangevuld met één van volgende bewijzen:  
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o een installatieattest van een startersopleiding land- en tuinbouw of 
o een diploma of een getuigschrift van een basisopleiding erkend als gelijkwaardig aan de 

bovenvermelde startersopleiding. Over de gelijkwaardigheid wordt beslist op basis van 
een gemotiveerde aanvraag 

Ervaring met land- en tuinbouwproductie kan aangetoond worden in hoedanigheid van: 

o zelfstandig helper, bedrijfsleider tweede categorie, meewerkend echtgenoot of niet betaald geregeld 
meewerkend familielid op een landbouwbedrijf; 

o werknemer op een landbouwbedrijf; 
o stagiair op een landbouwbedrijf. 

Enkel het aantal jaren ervaring tot op het moment van indiening van de steunaanvraag, wordt in 
aanmerking genomen. 

Ervaring kan in rekening gebracht worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Met andere woorden kan een 18-
jarige die meegewerkt heeft op het ouderlijk bedrijf en met een installatie-attest voldoen aan de 
vereiste van vakbekwaamheid voor overnamesteun. 

. 

2.2 INVESTERINGSSTEUN 

De vakbekwaamheid kan aangetoond worden door het voorleggen van een landbouwdiploma ofwel 
door een bewijs van vakbekwaamheid. Volgende bewijzen komen in aanmerking: 

• een diploma of een getuigschrift van een basisopleiding landbouw, tuinbouw of aanverwant op 
het niveau hoger secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs; 

• een bewijs van minimum 2 jaar ervaring met land- en tuinbouwproductie op het tijdstip van de 
steunaanvraag, aangevuld met één van volgende bewijzen:  

o een installatieattest van een startersopleiding land- en tuinbouw of 
o een diploma of een getuigschrift van een basisopleiding erkend als gelijkwaardig aan de 

bovenvermelde startersopleiding. Over de gelijkwaardigheid beslist de minister op basis 
van een gemotiveerde aanvraag 

• een bewijs van minimum 2 jaar beroepsactiviteit als land- of tuinbouwer op het tijdstip van de 
steunaanvraag, aangevuld met minstens een diploma of een getuigschrift van een basisopleiding 
op het niveau hoger secundair of hoger onderwijs 

• minimum vijf jaar beroepsactiviteit als land- of tuinbouwer op het tijdstip van de steunaanvraag. 

Beroepsactiviteit betekent actief zijn als landbouwer of als vennoot, bestuurder of zaakvoerder van een 
landbouwer. 

Ervaring met land- en tuinbouwproductie kan aangetoond worden in hoedanigheid van: 

• landbouwer; 
• zelfstandig helper, bedrijfsleider tweede categorie, meewerkend echtgenoot of niet betaald 

geregeld meewerkend familielid op een landbouwbedrijf; 
• werknemer op een landbouwbedrijf; 
• stagiair op een landbouwbedrijf. 



Enkel het aantal jaren ervaring of beroepsactiviteit tot op het moment van de indiening van de 
steunaanvraag, wordt in aanmerking genomen. 

Ervaring kan in rekening gebracht worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Met andere woorden kan een 18-
jarige die meegewerkt heeft op het ouderlijk bedrijf en met een installatie-attest voldoen aan de 
vereiste van vakbekwaamheid voor investeringssteun. 

 

3 DIPLOMA’S  
Buitenlandse diploma’s die minstens evenwaardig zijn aan een Belgisch diploma van het niveau hoger 
secundair, hoger niet-universitair of universitair onderwijs, komen eveneens in aanmerking.  

In Nederland gaat het hier om de diploma’s van MBO, VWO, HBO en universitair onderwijs. 

 

4 TERMIJNEN 

4.1 OVERNAMESTEUN 

De vakbekwaamheid moet maximaal drie jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag 
voor steun gebeurde aangetoond worden. De aanvraag kan niet definitief goedgekeurd noch uitbetaald 
worden vooraleer hieraan voldaan is.  

Let op: ervaring moet reeds kunnen aangetoond worden op het moment van de indiening van de 
steunaanvraag. 

 

4.2 INVESTERINGSSTEUN 

De vakbekwaamheid moet aangetoond worden maximaal twee en een half jaar na afsluiten van de 
blokperiode waarin de aanvraag gebeurde. Er kan geen betalingsaanvraag ingediend worden vooraleer 
hieraan voldaan is. 

Let op: ervaring of beroepsactiviteit moet reeds kunnen aangetoond worden op het moment van de 
indiening van de steunaanvraag. 

 

 

Disclaimer  
Het Vlaamse Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaamse Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches /website is opgenomen.  
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