8.2.3. M04: Investeringen in materiële activa (art. 17)
8.2.3.1.Rechtsgrondslag
Binnen M04 'investeringen in materiële activa' worden vier maatregelen voorzien:
 Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf: artikel 17, lid 1. a) van Verordening (EU) nr.
1305/2013 - code 4.1
 Projectsteun voor innovaties in de landbouw:
o artikel 17, lid 1. a) van Verordening (EU) nr. 1305/2013 - code 4.1
o artikel 65, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
 Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten:
o artikel 17, lid 1. b) van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – code 4.2
o artikel 65, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
 Steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf: artikel 17, lid 1. d) van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 - code 4.4

8.2.3.2.Algemene beschrijving van de maatregel met inbegrip van de steunverleningslogica en de bijdrage
tot de aandachtsgebieden en horizontale doelstellingen
Uit de SWOT blijken een aantal een aantal sterktes en kansen:
 Sterkte: België heeft een hoge zelfvoorzieningsgraad aan diverse landbouwproducten (aardappelen,
varkensvlees, melk, groenten…).
 Sterkte: de hoge investeringsgraad leidt ook tot een hoge innovatiekracht
 Kans: het agrobusiness-complex is divers en sterk ontwikkeld
Deze sterktes en kansen worden mogelijk gemaakt dankzij alle landbouwsectoren. Bijgevolg is het
essentieel om al deze sectoren kansen te bieden om blijvend te investeren. In de nodenanalyse geeft nood 05
(concurrentiële landbouwbedrijven met voldoende aanpassingscapaciteit om te voldoen aan markt- en
beleidswijzigingen) duidelijk aan dat investeringen nodig blijven zowel om concurrentieel te blijven als om
te voldoen aan milieu- en kwaliteitseisen.
Uit de SWOT blijkt als bedreiging dat landbouw bijdraagt tot de klimaatverandering. In de nodenanalyse
staan diverse noden aangegeven die ook een link hebben met de landbouwsector (vb. nood 17 rond energieefficiëntie, nood 18 rond hernieuwbare energie, nood 19 rond klimaat, …). Investeringssteun is een ideaal
instrument om antwoorden te bieden op deze bedreiging en noden. En elke landbouwsector kan/moet
hiertoe zijn steentje bijdragen. In de selectieprocedure zal de impact op het milieu bijgevolg altijd een van
de criteria zijn.
Om bovenstaande redenen wordt de maatregel M04 a priori opengesteld naar alle sectoren. Bij een oproep
kan de overheid eventueel toespitsen naar bepaalde sectoren.
Bij monitoring en evaluatie wordt via duurzaamheidsindicatoren nagegaan worden in welke mate de
investeringssteun bijdraagt aan het ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Conform artikel 45
§1 van Verordening (EU) nr.1305/2013 en de Vlarem-wetgeving wordt voor investeringen telkens
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nagegaan of voldaan is aan de vergunningplicht.
 Maatregel ‘Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf’
Land- en tuinbouwers worden permanent geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op
de exploitatie en de rendabiliteit van hun bedrijf, zoals nieuwe regelgeving of eisen inzake leefmilieu,
hygiëne en dierenwelzijn of inzake kwaliteit van de producten; nieuwe technologie, maatschappelijke
ontwikkelin-gen, wijzigende commercialisatie- en distributie-structuren, heroriëntatie van het EUlandbouwbeleid, verbreding van de landbouw en kleinere marges door ongelijke ontwikkeling van de kosten
en de producentenprijzen.
Een niet-inspelen op de ontwikkelingen heeft tot gevolg dat er mechanismen op gang komen die op termijn
leiden tot de marginalisering en de stopzetting van het bedrijf. Om de weerbaarheid van landbouwbedrijven
in stand te kunnen houden en te verhogen, en om de sector verder te verduurzamen, zijn investeringen
noodzakelijk. Zonder de nodige impulsen zouden nieuwe milieu- en klimaatvriendelijke technieken niet snel
ingang genoeg vinden in de sector.
Via investeringssteun worden de land- en tuinbouwers aangemoedigd hun bedrijfs-structuren voldoende
snel aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Investeringssteun zorgt er voor dat de
investeringskosten significant verlaagd worden waardoor de noodzakelijke investeringen sneller uitgevoerd
worden en de financiering ervan vlotter verloopt. Deze maatregel draagt alzo bij tot het strategisch PDPO III
thema om de weerbaarheid en de verduurzaming van de landbouwsector, zowel ecologisch als economisch,
te verhogen met zowel aandacht voor de externe als interne verduurzaming.
Vlaanderen werkt, net zoals in de vorige programmaperiode, met een gesloten lijst. Dit betekent: enkel de
investeringen die op deze lijst staan zijn subsidiabel. Er is een brede waaier aan types investeringen om te
kunnen inspelen op de diverse noden, zoals geformuleerd in de nodenanalyse. Investeringssteun is immers
een van de meest aangewezen tools om noden rond waterbeheer, energie-efficiëntie, klimaat etc. aan te
pakken. In de voorbije periode 2007-2013 was de steunmaatregel niet altijd voldoende selectief en
doelmatig bij het beperkt budget. Hierdoor was er bij het ontstaan van nieuwe noden (milieu, dierenwelzijn,
kwaliteit) of ontwikkelingen (technologie, innovatie) vaak nood aan bijsturingen en wijzigingen van het
PDPO II. De noodzakelijke structurele maatregelen zijn voor de gehele periode van 7 jaar vooraf niet in te
schatten. Daarom wordt de gesloten lijst regelmatig geactualiseerd, zodat ze steeds afgestemd is op de meest
innovatieve (doch bedrijfszekere) technieken en op de recente noden en beleidsdoelen.
Door via de selectieprocedure, meer focus te leggen op duurzame investeringen, goede besteding van de
middelen en jonge landbouwers zullen in PDPO III de middelen nog gerichter ingezet worden.
De subsidiabele investeringen worden geclusterd in drie types concrete acties naargelang het focusgebied
waartoe de investering bijdraagt:
1. Concrete actie 1: investeringen die de weerbaarheid van het land- of tuinbouwbedrijf verhogen. Dit
past bij 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. Via deze sub-maatregel worden land- en tuinbouwers aangemoedigd de interne
structuur van het bedrijf bijtijds aan te passen aan de snel veranderende omgevingsfactoren om
weerbaar te blijven en verder te verduurzamen.
2. Concrete actie 2: investeringen op het landbouwbedrijf die overwegend gericht zijn op een
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efficiënter energiegebruik. Deze investeringen passen bij focusgebied 5B (bevorderen efficiënter
energiegebruik in de landbouwsector).
3. Concrete actie 3: investeringen op het landbouwbedrijf die overwegend gericht zijn op het reduceren
van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak door landbouw en het verbeteren van de
luchtkwaliteit. Dit draagt bij tot focusgebied 5D (reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en
ammoniak door landbouw en verbeteren luchtkwaliteit).
Afhankelijk van de gesteunde investering draagt deze maatregel ook bij tot focusgebieden 2B, 3A, 3B, 4B,
4C, 5A, 5C en 6A.
De gesubsidieerde investeringen dragen in belangrijke mate bij tot de 3 horizontale doelstellingen innovatie,
klimaat en milieu:
 klimaat: via investeringen die gericht zijn op energiebesparingen (incl. isolatie) en hernieuwbare
energie;
 milieu: investeringen die gericht zijn op duurzamer gebruik van de grondstoffen, minder uitstoot,
beter waterbeheer, …
 innovatie: vele nieuwe technieken kunnen via de steun hun ingang vinden in de sector.
De steun wordt echter wel slechts toegekend aan voldoende performante bedrijven (min Bruto
Bedrijfsresultaat, boekhoudkundig systeem, …). Op die manier wordt gefocust op bedrijven die economisch
sterk genoeg staan om ook in de toekomst te overleven en bij te dragen aan de Vlaamse sterktes, kansen en
noden.
 Maatregel ’projectsteun voor innovaties in de landbouw’
Dit is een nieuwe maatregel. Er is nood aan een maatregel die pure innovatie en vernieuwing stimuleert die
van bij de landbouwer zelf of van bij een groep van landbouwers ontstaat en waarbij ook de effectieve
realisatie van de innovatie wordt ondersteund. In PDPO II kregen pure innovatieve investeringen of
projecten vaak geen kans, o.a. gezien bij de “gewone” investeringssteun gebruik wordt gemaakt van
limitatieve lijsten met subsidiabele investeringen.
De maatregel draagt bij tot de strategische doelstelling “investeren in innovatie en opleiding” met het oog
op een toekomstgerichte aanpak van zowel de individuele, bedrijfsgerichte als de meer algemeen
maatschappelijke uitdagingen. Naast het belang in de Vlaamse strategie wordt innovatie ook als horizontale
Europese prioriteit naar voren geschoven.
Het doel van de maatregel is het realiseren van innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie,
verwerking en afzet van landbouwproducten via kapitaalpremies voor investeringen. De subsidiëring van
innovatietrajecten stopt immers vaak na het voortraject (studies). De effectieve realisatie, o.m. via
investeringen, wordt tot nu niet ondersteund, o.a. omwille van limitatieve investeringslijsten waarin de
innovatie niet is opgenomen (lessons learned). Daarom wordt binnen de maatregel steun voorzien voor
volgende uitgaven: uitgaven voor roerende of onroerende innovatieve investeringen, de hieraan gekoppelde
onderzoekskosten, haalbaarheidsstudies, kosten van proefinstallaties en kosten voor de ontwikkeling van
software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten.
Ervaring leert dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een
deskundig begeleider. Projecten waarbij één persoon of team zich engageert (tijd vrijmaakt) of waarbij het
project begeleid wordt door een expert hebben meer kans op slagen. In die zin worden ook
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begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele kosten.
De maatregel draagt bij tot focusgebied 2A (economische performantie en concurrentievermogen van de
landbouwbedrijven): de ontwikkeling van innovatieve concepten of technologieën versterkt het
concurrentieel niveau van het betrokken bedrijf/bedrijven en van de landbouwsector in het algemeen.
Afhankelijk van het type investering zijn er mogelijke effecten op focusgebieden 1A (innovatie en
kennisdeling), 3A (betere integratie van de producenten in de voedselketen, introductie vernieuwende
concepten op het vlak van organisatie, (voor)verwerking en afzet), 5A (verhoging van de efficiëntie van het
grondstoffenverbruik en –hergebruik: water), 5B (verhoging van de efficiëntie van het grondstoffenverbruik
en –hergebruik: energie), 5C (stimuleren gebruik hernieuwbare energie; beperken en hervalorisatie van
afval, restfracties en reststromen), 5D (stimuleren van vernieuwende systemen m.b.t. de reductie van stikstof
en methaan emissies) en/of 6A (diversificatie; creatie microbedrijven, jobcreatie).
De maatregel draagt bij tot de 3 horizontale doelstellingen innovatie, milieu en klimaat:
 Innovatie: De maatregel is specifiek gericht op de realisatie van vernieuwing in de landbouw.
Innovatie staat dus centraal.
 Milieu en klimaat: de mate van duurzaamheid is een belangrijk selectiecriterium bij de beoordeling
van de projecten. Investeringen en projecten die niet enkel vernieuwend zijn maar ook een positieve
bijdrage leveren op milieu en/of klimaatvlak (beperking watergebruik, beperking energieverbruik,
beperking afval- en restromen, …) verkrijgen een hogere score bij de beoordeling.
 Maatregel ‘Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten’
Deze maatregel was reeds in PDPO II opgenomen. Het voorzien van een voldoende hoge incentive
(steunpercentage) is noodzakelijk gebleken. De ervaring leert immers dat financieel-economische
crisissituaties kunnen leiden tot het niet uitvoeren van de investeringen, indien de steun onvoldoende hoog
is.
De (primaire) verwerking en (coöperatieve) afzet is het belangrijkste afzetkanaal voor de Vlaamse land- en
tuinbouwproductie. De totale transactiewaarde (3,13 miljard euro in 2009) van de landbouw aan het
AgroBusinessComplex, heeft voor 1/3 betrekking op de verkopen van de landbouw aan de primaire
verwerking en voor 23% op de verkopen aan de (coöperatieve) veilingen. (ABC-rapport 2011).
Bestaande steunmaatregelen voor industriële sectoren zijn niet altijd afgestemd op de specifieke noden van
de voedingsverwerkende sector in relatie tot de landbouw en de aangeleverde land- en tuinbouwproducten
(voedselveiligheid en -kwaliteit, snel bederfbare grondstoffen, korte aanvoertijden, regionale
verbondenheid, …) (lessons learned).
De maatregel voorziet in een aanvullend beleid met steun voor investeringen bij de verwerking en afzet van
land- en tuinbouwproducten waarbij die investeringen zowel voor de verwerker/vermarkter als voor de
landbouwer een meerwaarde betekenen en bijdragen tot een verbeterde kwaliteit van de aangeleverde landen tuinbouwproducten.
Het doel is om:
1. De kwaliteit, de voedselveiligheid en de toegevoegde waarde van land- en tuinbouwproducten te
verhogen.
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2. De relatie en de synergie tussen de landbouwsector en de verwerking/afzet te versterken.
Via steun voor investeringen in de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten die:
1. Een directe en positieve impact hebben voor de landbouwer en de aangeleverde land- en
tuinbouwproducten.
2. In hoofdzaak betrekking hebben op de eerste fase van het verwerkings- en vermarktingsproces en op
de kwaliteit van de land- en tuinbouwproducten: transport en aanlevering; classificatie en
kwaliteitscontrole; voorbereiding van het verwerkingsproces, ….
Deze maatregel zal zo bijdragen tot het strategische thema “verhogen van de weerbaarheid en
verduurzaming van de sector”.
Deze maatregel draagt bij tot focusgebied 3A: betere integratie van de landbouwers in de voedselketen,
verhoging van de kwaliteit van land- en tuinbouwproducten, verhoging van de toegevoegde waarde van
land- en tuinbouwproducten.
Voor deze maatregel zijn er ook secundaire effecten op focusgebieden: 1A (innovatie en kennisdeling), 5A
(verhoging van de efficiëntie van het grondstoffenverbruik en –hergebruik: water) , 5B (verhoging van de
efficiëntie van het grondstoffenverbruik en –hergebruik: energie) en 5C (beperken en hervalorisatie van
afval, restfracties en reststromen)
De maatregel draagt bij tot de 3 horizontale doelstellingen innovatie, milieu en klimaat.
 Innovatie: de maatregel is vernieuwend door, via de selectiecriteria, gericht investeringen te
stimuleren die zowel een meerwaarde betekenen voor de verwerker/vermarkter als voor de
landbouwer (win-win). De maatregel stimuleert vernieuwing en kennisdeling door, via de
selectiecriteria, voorrang te verlenen aan projecten die tot stand komen vanuit een samenwerking.
 Milieu en klimaat: één van de selectiecriteria is gebaseerd op de duurzaamheid van een project.
Investeringen die een positieve bijdrage leveren op milieu- en/of klimaatvlak (beperking
watergebruik, beperking energieverbruik, beperking afval- en restromen, …) komen bij voorrang in
aanmerking.
 Maatregel ‘steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf’
Investeringen gericht op bodem- of waterbeheer of op een verhoging van de natuur- of landschapswaarde
brengen geen economisch voordeel op. Dergelijke niet-productieve investeringen zijn nochtans belangrijk
om problemen van erosie, de achteruitgang van de biodiversiteit, … aan te pakken.
De aanmoediging moet niet noodzakelijk uitsluitend de vorm hebben van investeringssteun op het tijdstip
van de investering zelf, maar complementair aan de investeringssteun bestaan er voor bepaalde nietproductieve investeringen (kleine landschapselementen, poelen, erosiedammen) eveneens mogelijkheden op
steun via een agromilieu- klimaatmaatregel (beheersovereenkomst volgend op de investering). Zo kan een
landbouwer die zich wil inzetten voor kleine landschapselementen investeringssteun aanvragen voor de
aanleg ervan en een vijfjarige beheerovereenkomst (agromilieu-klimaatverbintenis) sluiten voor het beheer
van de kleine landschapselementen.
Hoewel dit een nieuwe maatregel is, werden in PDPO II dergelijke investeringen ook al ondersteund. De
steun zat vervat onder de agromilieumaatregelen (vb. de beheersovereenkomst kleine landschapselementen
omvatte ook aanlegkosten) of onder maatregel 216. Deze maatregelen werden toen beheerd door een andere
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entiteit. In PDPO III wordt de sub-maatregel voor niet-productieve investeringen door dezelfde entiteit als
de “investeringssteun op het landbouwbedrijf” beheerd, maar in nauwe samenwerking met de entiteiten die
in PDPO II voor de steunmaatregel instonden en de nodige expertise hebben rond kleine
landschapselementen, poelen of erosiedammen.
Die entiteiten zullen in een vroeg stadium attesteren of de voorgenomen investering verantwoord is in het
licht van de geografische ligging van het landbouwperceel waarop of waarnaast de investering uitgevoerd
wordt, en past binnen de bestaande visies op landinrichting voor het gebied waar het perceel gelegen is. Bij
een steunaanvraag voor kleinschalige waterinfrastructuur d.w.z. investeringen die voor het eerst opgenomen
zijn in de lijst van aanvaardbare investeringen, zal de aanvrager vooraf het advies inwinnen van de Dienst
Stroomgebiedbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Deze maatregel draagt bij tot de strategische PDPO III-thema’s over het versterken van de kwaliteit en
vitaliteit van het platteland en het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector.
De maatregel past bij focusgebied 4A over het herstellen en in stand houden van de biodiversiteit, met
inbegrip van Natura 2000-gebieden en landbouw met hoge natuurwaarde, en van de toestand van de
Europese landschappen. Men wil namelijk land- en tuinbouwers aanmoedigen om niet-productieve
investeringen uit te voeren voor de verwezenlijking van doelstellingen inzake leefmilieu, erosie,
waterbeheer, biodiversiteit, landschappelijke integratie ...
De investeringen kunnen ook bijdragen tot focusgebied 4B (waterbeheer), 4C (bodembeheer), 5A
(efficiënter watergebruik), 5D (reductie emissie broekkasgassen en ammoniak) en 5E (koolstofopslag).
De maatregel draagt bij aan de horizontale doelstellingen inzake milieu en klimaat. Er wordt verwacht dat
de meeste investeringen waarvoor steun wordt aangevraagd, zullen bijdragen aan focusgebied 4A
(biodiversiteit). Daarnaast zullen bepaalde investeringen hoofdzakelijk bijdragen aan focusgebied 4B
(waterbeheer) of/en 4C (bodembeheer). Zodoende is er een bijdrage aan het duurzame beheer van
natuurlijke hulpbronnen en aan de klimaatactie.

8.2.3.3.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
8.2.3.3.1. Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten

Submaatregel:


4.2 - ondersteuning voor investeringen in de verwerking/marketing en/of ontwikkeling van
landbouwproducten

8.2.3.3.1.1.

Beschrijving van de aard van de concrete acties

De maatregel is gericht op de ondersteuning van specifieke investeringen bij de verwerking en afzet van
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land- en tuinbouwproducten.
Via oproepen wordt gericht steun toegekend aan investeringen die de toegevoegde waarde bij de verwerking
en afzet van land- en tuinbouwproducten verhogen en die een meerwaarde betekenen voor zowel de
landbouwer als voor de verwerker/vermarkter.

8.2.3.3.1.2.

Type steun

Type steun: Grants
Subsidie
Er worden geen voorschotten toegekend/uitbetaald.

8.2.3.3.1.3.

Koppelingen naar andere wetgeving

 Vlaamse milieuwetgeving, waaronder Vlarem
 Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening
 Federale wetgeving inzake dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid en sanitaire
voorschriften.
 Artikel 65 van Verordening (EU) nr. 1303/2013

8.2.3.3.1.4.

Begunstigden

1. Verwerkende bedrijven in de sectoren vlees, vleeswaren, groenten en fruit, aardappelen, vlas en
zuivel beperkt tot de nace-codes: 10.110, 10.120; 10.130; 10.311; 10.312; 10.320; 10.391; 10.392;
10.393; 10.510 en 13.100.
2. Land- en tuinbouwcoöperaties voor verwerking, afzet en dienstverlening.
3. Groepen of samenwerkingsverbanden van landbouwers.
4. Groepen of samenwerkingsverbanden bestaande uit twee of meer van voorgaande doelgroepen.
‘Landbouwer’ wordt in de Vlaamse regelgeving voor deze maatregel als volgt omschreven: een natuurlijke
persoon of rechtspersoon die als hoofdactiviteit voor professionele doeleinden landbouwproducten kweekt,
opkweekt of teelt, en waarvan het bedrijf, de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel/ -eenheid in het
Vlaamse Gewest ligt.(zie ook hoofdstuk 8.1)
Een groep van landbouwers is een rechtspersoon die aan de volgende voorwaarden voldoet:
1° de hoofdactiviteit betreft een van de volgende activiteiten:
a) de kweek, opkweek of teelt van landbouwproducten, of de respectieve ontwikkeling en
verbetering daarvan;
b) de verwerking of afzet van die landbouwproducten of van landbouwproducten die voor
minstens 50% afkomstig zijn van de vennoten die landbouwer zijn, of de respectieve
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ontwikkeling en verbetering van die verwerking of afzet;
2° minstens de helft van de vennoten is landbouwer en meer dan de helft van het stemrecht is in hun
handen;
3° de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel/ -eenheid ligt in het Vlaamse Gewest. (zie ook
hoofdstuk 8.1)

8.2.3.3.1.5.

Subsidiabele kosten

De aanvaardbare kosten zijn gebaseerd op art 45 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 en betreffen:
1° de constructie of verwerving, inclusief leasing, van onroerende goederen (conform art. 45 §2a van
Verordening (EU) nr. 1305/2013);
2° de constructie of verwerving, inclusief leasing, van installaties, machines en uitrusting (conform art. 45
§2b van Verordening (EU) nr. 1305/2013);
3° de ontwikkeling of verwerving van software en sturingsprogramma’s, verbonden aan de uitgaven,
vermeld in punt 1° en 2° (conform art. 45 §2d van Verordening (EU) nr. 1305/2013);
4° de algemene kosten, verbonden aan de uitgaven, vermeld in punt 1°, 2° en 3°, zoals studie- en
begeleidingskosten (conform art. 45 §2c van Verordening (EU) nr. 1305/2013).

8.2.3.3.1.6.

Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
 Begunstigden 1) en 2). De hoofdactiviteit betreft de verwerking, afzet of de ontwikkeling van in
bijlage I bij het Verdrag vermelde landbouwproducten.
 Begunstigde 3). De groep of het samenwerkingsverband heeft rechtspersoonlijkheid. Dit is
noodzakelijk om de uitbetaling van de steun mogelijk te maken en het eigendomsrecht van de
gesubsidieerde investeringen duidelijk te stellen. Minimaal de helft van het aantal leden of
aandeelhouders bestaat uit landbouwers en minstens de helft van het stemrecht is in hun handen.
 Begunstigden 4). De groep of het samenwerkingsverband heeft rechtspersoonlijkheid. Minimaal de
helft van het aantal leden of aandeelhouders bestaat uit landbouwers, verwerkers zoals bepaald onder
1) of landbouwcoöperaties zoals bepaald onder 2) en minstens de helft van het stemrecht is in hun
handen.
Verbintenisvoorwaarden:
Investeringen moeten binnen de twee jaar vanaf de steuntoekenning worden gerealiseerd conform de
modaliteiten in de aanvraag en goedkeuring, en moeten vervolgens gedurende een bepaalde periode in
gebruik worden gehouden.
Voor infrastructuur voor hernieuwbare energie die energie verbruiken of produceren worden de
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minimumnormen voor energie-efficiëntie volgens de op het moment van de steuntoekenning geldende
regelgeving gerespecteerd.
Voor projecten met elektriciteitsproductie uit biomassa wordt enkel steun verleend voor zover de warmteenergie op jaarbasis voor 100% binnen het bedrijf, groep van bedrijven of binnen de
samenwerkingsverbanden benut wordt.
In het geval van bio-energieproductie wordt geen steun toegekend aan installaties die tot doel hebben
hernieuwbare energie op te wekken uit energieteelten, zoals granen en andere zetmeelrijke gewassen,
suikers en oliegewassen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor eigen reststromen die kwalitatief niet
meer geschikt zijn voor dierlijke voeders of menselijke consumptie. Dergelijke reststromen mogen uit
max.100% granen, zetmeelrijke gewassen, suikers of oliegewassen bestaan.

8.2.3.3.1.7.

Principles with regards to the setting of selection criteria

De maatregel wordt georganiseerd via een call-systeem. Per oproep kan een dossier uitsluitend binnen een
vooraf bepaalde periode worden ingediend.
Het call-systeem biedt de mogelijkheid om de verder gedefinieerde selectiecriteria toe te passen op de
ingediende dossiers en de bijdrage aan de focusgebied(en) te maximaliseren.
Per oproep worden de selectiecriteria vastgelegd. Er kan voorrang gegeven worden aan onder meer:
 Investeringen met een directe meerwaarde voor de land- en tuinbouwsector.
 Mate van duurzaamheid van de investering (bijvoorbeeld op basis van een kengetal).
 Investeringen vanuit een samenwerking binnen de keten en/of ketenoverschrijdend.
Per dossier/project wordt een score toegekend. Het scoresysteem leidt tot een rangschikking (punten)
waarbij de best scorende projecten bij voorrang in aanmerking komen tot uitputting van het voorziene
budget. Er wordt gewerkt met een minimumscore.

8.2.3.3.1.8.

(Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

Het steunbedrag wordt bepaald per oproep. Het steunpercentage bedraagt 30% van de subsidiabele kosten.

8.2.3.3.1.9.
Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete
acties
8.2.3.3.1.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

 De investeringen kunnen via andere kanalen gesubsidieerd worden
 Risico op financiering van investeringen die zonder steun ook zouden plaatsvinden (dead weight)
 Redelijkheid van kosten: de bedragen op de offertes/facturen kunnen artificieel hoog liggen
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8.2.3.3.1.9.2. Beperkende maatregelen

 Dubbelfinanciering wordt voorkomen door bij het uitwerken van de oproepen te overleggen met
andere steunverlenende administraties en door bedrijfs- en dossiergegevens uit te wisselen. De
oproepen worden dus goed afgebakend.
 Dead weight wordt vermeden door de gehanteerde selectiecriteria en de realisatieperiode die pas
mag ingaan na de steuntoekenning.
 Per oproep kan een limitatieve lijst van investeringen die voor steun in aanmerking komen, worden
opgesteld en maxima op niet-materiële uitgaven (vb. diensten zoals erelonen, begeleidingskosten,
…) worden opgelegd. Bij de definiëring van de oproepen, de beoordeling van de ingediende
projecten en de dossiercontrole wordt voldoende controle op de redelijkheid van kosten voorzien.

8.2.3.3.1.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

Sterke punten zijn de goed uitgewerkte selectieprocedure, de praktijk om de oproepen af te bakenen t.o.v.
andere steunverlenende instanties, de beperkingen die per oproep worden ingesteld op de betoelaagbare
kosten, de gestructureerde en diepgaande controle van de steun- en betalingsaanvragen.
De maatregel is controleerbaar mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

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

8.2.3.3.1.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Vaststelling van niet-productieve investeringen

Vaststelling van collectieve investeringen

Vaststelling van geïntegreerde projecten

Definitie en identificatie van de in aanmerking komende Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een
hoge natuurwaarde
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Beschrijving van de wijze waarop de steun wordt toegespitst op boerderijen in overeenstemming met de
SWOT verricht in verband met de prioriteit als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1305/2013

Lijst van door het recht van de Unie gestelde nieuwe eisen ter nakoming waarvan steun kan worden
verleend in het kader van artikel 17, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1305/2013

Indien relevant, de minimum standaard voor energie-efficiëntie genoemd in artikel 13, onder c) van de
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
 Vlarem-bepalingen uit de Vlaamse milieuwetgeving in verband met emissienormen (indirect effect
van emissienormen op energie-efficiëntie)
 EPB-eisen (Vlaamse wetgeving i.kv. energie-efficiëntie van gebouwen) voor landbouwgebouwen na
definitieve goedkeuring van de wetgeving hieromtrent (vermoedelijk in voege vanaf 1/1/2015) en dit
in uitvoering van het Energiebesluit van 19 november 2010, bijhorende ministerieel besluit van 29
maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van
bepaalde EPB-eisen en de nog in opmaak zijnde wijzigingen hierbij.
 Indien bij de oproep nieuwe of bijkomende normen van toepassing zijn dan de hiervoor vermelde
normen, worden de minimumnormen voor energie-efficiëntie volgens de op het moment van de
steuntoekenning geldende regelgeving gerespecteerd.

Indien relevant, de definitie van de drempels genoemd in artikel 13, onder e) van de Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 807/2014
In het geval van bio-energieproductie wordt geen steun toegekend aan installaties die tot doel hebben
hernieuwbare energie op te wekken uit energieteelten, zoals granen en andere zetmeelrijke gewassen,
suikers en oliegewassen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor eigen reststromen die kwalitatief niet
meer geschikt zijn voor dierlijke voeders of menselijke consumptie. Dergelijke reststromen mogen uit
max.100% granen, zetmeelrijke gewassen, suikers of oliegewassen bestaan.
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8.2.3.3.2. Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Submaatregel:


4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

8.2.3.3.2.1.

Beschrijving van de aard van de concrete acties

Via oproepen wordt gericht steun toegekend aan investeringen die betrekking hebben op de realisatie van
een innovatie op het niveau van de productie, (voor)verwerking en/of afzet van landbouwproducten.

8.2.3.3.2.2.

Type steun

Type steun: Grants
Subsidie
Er worden geen voorschotten uitbetaald.

8.2.3.3.2.3.

Koppelingen naar andere wetgeving

 Vlaamse milieuwetgeving, waaronder Vlarem
 Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening
 Federale wetgeving inzake dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid en sanitaire
voorschriften.
 artikel 65 van Verordening (EU) nr. 1303/2013

8.2.3.3.2.4.

Begunstigden

1. Landbouwers (definitie wordt bepaald in de Vlaamse regelgeving)
2. Groeperingen van uitsluitend landbouwers.
3. Samenwerkingsverbanden bestaande uit twee of meer van voorgaande doelgroepen.
‘Landbouwer’ wordt in de Vlaamse regelgeving voor deze maatregel als volgt omschreven: een natuurlijke
persoon of rechtspersoon die als hoofdactiviteit voor professionele doeleinden landbouwproducten kweekt,
opkweekt of teelt, en waarvan het bedrijf, de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel/-eenheid in het
Vlaamse Gewest ligt (zie ook hoofdstuk 8.1).
Een groepering van landbouwers is een rechtspersoon die aan de volgende voorwaarden voldoet:
1° de hoofdactiviteit betreft een van de volgende activiteiten:
a) de kweek, opkweek of teelt van landbouwproducten, of de respectieve ontwikkeling en
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verbetering daarvan;
b) de verwerking of afzet van die landbouwproducten of van landbouwproducten die voor
minstens 50% afkomstig zijn van de vennoten die landbouwer zijn, of de respectieve
ontwikkeling en verbetering van die verwerking of afzet;
2° al de vennoten zijn landbouwer;
3° de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel/-eenheid ligt in het Vlaamse Gewest. (zie ook
hoofdstuk 8.1)
4° Er geldt een minimaal BBR (bruto bedrijfsresultaat) van 40.000 euro en een maximum van
800.000 euro.

8.2.3.3.2.5.

Subsidiabele kosten

De aanvaardbare uitgaven zijn gebaseerd op artikel 45 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 en betreffen:
1° de ontwikkeling, constructie of verwerving, inclusief leasing, van onroerende goederen (conform art. 45
§2a van Verordening (EU) nr. 1305/2013);
2° de ontwikkeling, constructie of verwerving, inclusief leasing, van installaties, machines en uitrusting
(conform art. 45 §2b van Verordening (EU) nr. 1305/2013);
3° de ontwikkeling of verwerving van software en sturingsprogramma’s, verbonden aan de uitgaven,
vermeld in punt 1° en 2° (conform art. 45 §2d van Verordening (EU) nr. 1305/2013);
4° de algemene kosten, verbonden aan de uitgaven, vermeld in punt 1°, 2° en 3°, zoals onderzoeks-, studieen begeleidingskosten en resultaatsmetingen (conform art. 45 §2c van Verordening (EU) nr. 1305/2013).

8.2.3.3.2.6.

Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
 Begunstigden 1), 2) en 3): De hoofdactiviteit betreft de productie, verwerking, afzet of de
ontwikkeling van in bijlage I bij het Verdrag vermelde landbouwproducten.
 Begunstigde 2): de groepering heeft rechtspersoonlijkheid. Dit is noodzakelijk om de uitbetaling van
de steun mogelijk te maken en het eigendomsrecht van de gesubsidieerde investeringen duidelijk te
stellen.
 Begunstigden 3). Het samenwerkingsverband heeft rechtspersoonlijkheid. Alle leden of
aandeelhouders behoren tot de categorieën 1) of 2).
Verbintenisvoorwaarden:
Investeringen moeten binnen de twee jaar vanaf de steuntoekenning worden gerealiseerd conform de
modaliteiten in de aanvraag en goedkeuring.
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Voor infrastructuur voor hernieuwbare energie die energie verbruiken of produceren worden de
minimumnormen voor energie-efficiëntie volgens de op het moment van de steuntoekenning geldende
regelgeving gerespecteerd.
Voor projecten met elektriciteitsproductie uit biomassa wordt enkel steun verleend voor zover de warmteenergie op jaarbasis voor 100% binnen het bedrijf, groep van bedrijven of binnen de
samenwerkingsverbanden benut wordt.
In het geval van bio-energieproductie wordt geen steun toegekend aan installaties die tot doel hebben
hernieuwbare energie op te wekken uit energieteelten. Een uitzondering kan gemaakt worden voor eigen
reststromen die kwalitatief niet meer geschikt zijn voor dierlijke voeders of menselijke consumptie.
Dergelijke reststromen mogen uit max.100% granen, zetmeelrijke gewassen, suikers of oliegewassen
bestaan.

8.2.3.3.2.7.

Principles with regards to the setting of selection criteria

De maatregel wordt georganiseerd via een call-systeem. Per oproep kan een dossier uitsluitend binnen een
vooraf bepaalde periode worden ingediend.
Het call-systeem biedt de mogelijkheid om de verder gedefinieerde selectiecriteria toe te passen op de
ingediende dossiers en de bijdrage aan de focusgebied(en) te maximaliseren.
Voor de beoordeling van de dossiers wordt beroep gedaan op een commissie met interne en/of externe
experten en wordt per dossier/project een score toegekend. Het scoresysteem leidt tot een rangschikking
(punten) waarbij de best scorende projecten bij voorrang in aanmerking komen tot uitputting van het
voorziene budget. Er wordt gewerkt met een minimumscore.
Per oproep worden de projecten beoordeeld volgens een aantal vooraf vastgelegde criteria.
Belangrijke criteria (te concretiseren i.s.m. Toezichtcomité) kunnen hierbij zijn:





De mate van innovatie (hiervoor wordt een afzonderlijke minimumscore ingesteld
De mate van economische, sociale of ecologische impact
De mate waarin het project concreet, realistisch en uitvoerbaar is
De mate waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend

8.2.3.3.2.8.

(Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

40%
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8.2.3.3.2.9.
Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete
acties
8.2.3.3.2.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

 De investeringen kunnen via andere kanalen gesubsidieerd worden
 Redelijkheid van kosten: de bedragen op de offertes/facturen kunnen artificieel hoog liggen

8.2.3.3.2.9.2. Beperkende maatregelen

 Dubbelfinanciering wordt voorkomen door bij het uitwerken van de oproepen te overleggen met
andere steunverlenende administraties die innovatieve investeringen en onderzoeken financieren en
door bedrijfs- en dossiergegevens uit te wisselen. De oproepen worden dus goed afgebakend.
 Beperkingen op niet-materiële uitgaven worden per oproep ingesteld. Bij de definiëring van de
oproepen wordt voldoende controle voorzien op de redelijkheid van de kosten. Zo wordt bij de
steunaanvraag offertes/investering opgevraagd en wordt bij beoordeling van de steunaanvraag
experten geraadpleegd.

8.2.3.3.2.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

Sterke punten zijn de goed uitgewerkte selectieprocedure, de gestructureerde en diepgaande controle van de
steun- en betalingsaanvragen. De maatregel is controleerbaar mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

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

8.2.3.3.2.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Vaststelling van niet-productieve investeringen

Vaststelling van collectieve investeringen

Vaststelling van geïntegreerde projecten

Definitie en identificatie van de in aanmerking komende Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een
hoge natuurwaarde
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Beschrijving van de wijze waarop de steun wordt toegespitst op boerderijen in overeenstemming met de
SWOT verricht in verband met de prioriteit als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1305/2013
Deze sub-maatregel draagt bij tot nood 1 "stimuleren van innovatie in de landbouw en bosbouw", zoals
omschreven in de nodenanalyse van hoofdstuk 4. Deze nood is ook gelinkt aan prioriteit 2A. In de strategie
(hoofdstuk 5.2) wordt duidelijk aangegeven dat innovatie een belangrijk aspect is voor de realisering van
prioriteit 2A.

Lijst van door het recht van de Unie gestelde nieuwe eisen ter nakoming waarvan steun kan worden
verleend in het kader van artikel 17, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1305/2013

Indien relevant, de minimum standaard voor energie-efficiëntie genoemd in artikel 13, onder c) van de
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
 Vlarem-bepalingen uit de Vlaamse milieuwetgeving in verband met emissienormen (indirect effect
van emissienormen op energie-efficiëntie)
 EPB-eisen (Vlaamse wetgeving i.kv. energie-efficiëntie van gebouwen) voor landbouwgebouwen na
definitieve goedkeuring van de wetgeving hieromtrent (vermoedelijk in voege vanaf 1/1/2015) en dit
in uitvoering van het Energiebesluit van 19 november 2010, bijhorende ministerieel besluit van 29
maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van
bepaalde EPB-eisen en de nog in opmaak zijnde wijzigingen hierbij.
 Indien bij de oproep nieuwe of bijkomende normen van toepassing zijn dan de hiervoor vermelde
normen , worden de minimumnormen voor energie-efficiëntie volgens de op het moment van de
steuntoekenning geldende regelgeving gerespecteerd.

Indien relevant, de definitie van de drempels genoemd in artikel 13, onder e) van de Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 807/2014
In het geval van bio-energieproductie wordt geen steun toegekend aan installaties die tot doel hebben
hernieuwbare energie op te wekken uit energieteelten, zoals granen en andere zetmeelrijke gewassen,
suikers en oliegewassen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor eigen reststromen die kwalitatief niet
meer geschikt zijn voor dierlijke voeders of menselijke consumptie. Dergelijke reststromen mogen uit
max.100% granen, zetmeelrijke gewassen, suikers of oliegewassen bestaan.
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8.2.3.3.3. Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf

Submaatregel:


4.1 - ondersteuning voor investeringen in landbouwbedrijven

8.2.3.3.3.1.

Beschrijving van de aard van de concrete acties

Onder deze maatregel rangschikken zich vnl. investeringen die:
 een betere kwaliteit van de producten beogen;
 een nieuwe technologie introduceren;
 nodig zijn om tegemoet te komen aan maatschappelijke verzuchtingen (dierenwelzijn) en specifieke
problemen (arbeidsveiligheid, arbeidsrationalisatie);
 nodig zijn om te voldoen aan nieuwe eisen van commercialisatie- en distributiebedrijven;
 de landbouwactiviteiten diversifiëren;
 zuiver gericht zijn op kostenbesparing bij de vaststelling dat de landbouwer prijsnemer is en via
kostenbesparing zijn brutomarge kan verbeteren.
 de hygiënische omstandigheden waarin geproduceerd wordt bovenwettelijk verbeteren;
 bijdragen aan een efficiënter energiegebruik;
 de emissie van broeikasgassen verminderen;
 hernieuwbare energie opwekken waarbij de energie zelf verbruikt wordt, andere dan op basis van
biomassa;
 hernieuwbare energie gebruiken (landbouwmachines, installaties) op basis van aangekochte bioenergie (biodiesel, ppo, hout, KOH, biogas, bio-ethanol, pellets, …);
 …
Er wordt gewerkt met een gesloten lijst met investeringen: per sector zijn een aantal investeringen
subsidiabel die moeten inspelen op allerhande Vlaamse noden. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.
Als doelgroep wordt gefocust op performante landbouwbedrijven die economisch sterk genoeg staan om
ook in de toekomst te overleven en bij te dragen aan de Vlaamse sterktes, kansen en noden. De afbakening
van deze doelgroep gebeurt via criteria die zijn opgenomen bij “begunstigden” en bij “instapvoorwaarden”
(vb. minimum beroepsinkomen uit landbouw, minimum bedrijfsgrootte (BBR), boekhoudkundig systeem,
aantonen vakbekwaamheid, …).

8.2.3.3.3.2.

Type steun

Type steun: Grants
Subsidie

8.2.3.3.3.3.

Koppelingen naar andere wetgeving

 Vlaamse milieuwetgeving, mestwetgeving in het bijzonder en Vlarem-bepalingen
17

 Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening
 EPB-eisen (Vlaamse wetgeving i.kv. energie-efficiëntie van gebouwen) voor landbouwgebouwen na
definitieve goedkeuring van de wetgeving hieromtrent (vermoedelijk in voege vanaf 1/1/2015) en dit
in uitvoering van het Energiebesluit van 19 november 2010, bijhorende ministerieel besluit van 29
maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van
bepaalde EPB-eisen en de nog in opmaak zijnde wijzigingen hierbij.
 Federale wetgeving inzake dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid
 artikel 65 van Verordening (EU) nr. 1303/2013

8.2.3.3.3.4.

Begunstigden

 Landbouwers die voldoen aan de VLIF-definitie. Dit betekent:
o een landbouwernummer hebben in het GBCS;
o vakbekwaam zijn;
o 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;
o niet gepensioneerd zijn.
 Vennootschappen die de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf, de verhandeling van de op het
bedrijf voortgebrachte producten en de uitoefening van activiteiten met betrekking tot
landbouwverbreding tot doel hebben en waarvan het bestuur wordt uitgeoefend door landbouwers
die minstens 25% van het kapitaal bezitten.
 Groeperingen van uitsluitend landbouwers.

8.2.3.3.3.5.

Subsidiabele kosten

Investeringen in materiële vaste activa die bijdragen aan een verhoogde weerbaarheid, de verduurzaming
(alle aspecten) van de landbouwsector, een efficiënter energiegebruik, de reductie van de uitstoot van
broeikasgassen en ammoniak en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Hiertoe wordt gedurende een lopende blokperiode een gesloten lijst van toegelaten investeringen opgesteld.
Investeringsnoden en ontwikkelingen worden door de beheersdienst permanent opgevolgd. Op basis van die
opvolging wordt de lijst regelmatig geactualiseerd.
Onder meer onderstaande type investeringen komen in aanmerking:
Voor concrete actie 1 (focusgebied 2A):
 Investeringen gericht op het in stand houden van de rendabiliteit (aspecten kostenreductie,
verbetering en omschakeling van de productie; verhoging van de kwaliteit);
 Investeringen gericht op efficiënt watergebruik op bedrijfsniveau (vb. waterzuivering, installaties
voor hergebruik van water, opvangbassins voor overtollig beregeningswater en hemelwater,
reinigingsplaats met bezinkput, opslag verontreinigd water)
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 Investeringen met een aantoonbaar positief effect op dierenwelzijn;
 Investeringen in onroerend erfgoed op landbouw-bedrijven;
 Investeringen gericht op duurzaam bodembeheer (vb. machines voor het beperken van erosie en
verdichting van de bodem;
 Investeringen gericht op de productie van hernieuwbare energie, andere dan op basis van
biomassa, die volledig verbruikt wordt op het bedrijf;
 Investeringen gericht op het verhogen van de arbeidsveiligheid;
 …
Voor concrete actie 2 (focusgebied 5B):
 op energiebesparing gerichte investeringen als onderdeel van een nieuw bedrijfsgebouw of ter
verbetering van de energieprestatie van bestaande gebouwen;
 installatie van een eerste energiescherm in een bestaande serre en in een nieuwbouwserre;
 installatie van een warmtebuffer en een rookgascondensor;
 installatie van een warmtepomp (in combinatie met koude-warmteopslag als onderdeel van de
inrichting van een gesloten kas);
 installatie van een energiebesparende kasomhulling (dubbel glas, gecoat glas, kunststof
kanaalplaten);
 …
Voor concrete actie 3 (focusgebied 5D):
 stalverluchtingssysteem met een filter ter bestrijding van de geur- en stofhinder (biofilter, biobed,
stoffilters, luchtwassers);
 verwarmingsinstallaties op gas of hernieuwbare brandstoffen exclusief installaties voor
warmtekrachtkoppeling, op voorwaarde dat de capaciteit van de installatie afgestemd is op de
warmtebehoefte van het bedrijf (= volledig benutting van de warmte binnen het bedrijf) en waarbij
de verwerking van granen en andere zetmeelrijke gewassen, suikers en oliegewassen niet is
toegelaten;
 randinfrastructuur voor pocketvergister (zoals aanpassing veestal, mestschuif, mestput, pompen en
leidingen, digestaatopslag) ;
 bouwen van een nieuwe ammoniakemissiearme stal (steunintensiteit volgens huisvestingssysteem);
 bouwen van bijkomende mestopslagcapaciteit voor het realiseren van een bovenwettelijke
mestopslag op het veebedrijf van mest van de veestapel van het bedrijf en tot een opslagcapaciteit
voor maximaal één jaar;
 mestscheider voor mest van de veestapel van het bedrijf en op voorwaarde dat de installatie de
ammoniakemissie significant reduceert, of in combinatie met een compoststal;
 …
Er is geen steun voor investeringen die gesubsidieerd worden in het kader van een GMO, voor
vervangings-investeringen, tweedehands materieel en uitrusting, voor de aankoop van
landbouwproductierechten, toeslagrechten, dieren en zaai- en pootgoed van eenjarige gewassen e.a. op basis
van een lijst van niet-subsidiabele investeringen.
De steun mag niet concurrentieverstorend zijn.
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8.2.3.3.3.6.

Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
 De aanvrager exploiteert een landbouwbedrijf met een voldoende economische omvang (minimum
BBR van 40.000 euro.). Indien het project onder focusgebied 2A valt, geldt een maximale BBR van
800.000 euro.
 De aanvrager gaat geen contractuele verbintenissen aan m.b.t. de voorgenomen investeringen
vooraleer er een deugdelijke aanvraag om steun ingediend werd bij de beheersdienst.
 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. Conform artikel 45 §1 van
Verordening (EU) nr.1305/2013 en de Vlarem-wetgeving wordt voor investeringen telkens
nagegaan of voldaan is aan de vergunningplicht. Investeringen die van aard zijn dat ze de milieudruk
aantoonbaar doen stijgen (wanneer er betere technieken beschikbaar zijn) worden niet gesubsidieerd
door VLIF.
 De aanvrager houdt een boekhouding bij die voldoende informatie verschaft voor het voeren van een
gepast bedrijfsbeheer.
Verbintenisvoorwaarden:
 De wettelijke normen respecteren inzake leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening
en boekhouding bijhouden.
 De steun is slechts definitief en volledig verworven wanneer de voorwaarden 10 jaar (investering in
onroerende staat) of 5 jaar (overige) gerespecteerd werden.
 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.
 De aanvrager voert de voorgenomen investeringen uit binnen twee jaar na de aanvraag en toont de
kosten en betalingen aan met investerings- en betalingsbewijzen
 In het geval van het gebruik op het landbouwbedrijf (landbouwmachines, installaties) van
hernieuwbare energie op basis van aangekochte bio-energie (biodiesel, ppo, hout, KOH, biogas, bioethanol, pellets, …) moeten deze voldoen aan de duurzaamheidscriteria (te verzekeren door
producent) in uitvoering van Richtlijn 2009/28/EG.
 Steun voor installaties op basis van biomassa en biobrandstof voor de productie van elektriciteit en
steun voor installaties op basis van biomassa voor de productie van bio-energie wordt uitgesloten.

8.2.3.3.3.7.

Principles with regards to the setting of selection criteria

Periodiek en minimaal driemaandelijks worden de investeringen waarvoor de steun aangevraagd werd,
gerangschikt van hoog naar laag volgens de mate waarin ze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen
van de steunmaatregel inzake verduurzaming, verjonging en doelmatigheid.
Er een puntensysteem op basis van 5 criteria. Er is een minimumscore: alleen investeringen die een score
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behalen die groter is dan de minimum vereiste score kunnen, binnen het beschikbare budget, in aanmerking
komen voor het verkrijgen van steun.
De score is een som van vijf scores die resulteren uit een beoordeling van de mate waarin:
 het uitvoeren van de investering bepaald wordt door het verkrijgen van steun met in acht name van
de terugverdientijd (= Dead weight);
 de investering innovatief is, bijdraagt tot de creatie van toegevoegde waarde, een verbeterd inkomen
of een verbeterde concurrentiepositie (= Profit);
 de investering gericht is op een verminderd of rationeler gebruik van energie, water, meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen, een verbetering van het klimaat, een verhoogde biodiversiteit, een
betere plant- en diergezondheid, voorkoming van erosie en alternatieven inzake voedervoorziening
(= Planet);
 de investering bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, het imago en het
maatschappelijk draagvlak van de sector, arbeidsrationalisatie en -veiligheid en voedselveiligheid (=
People);
 er een bijdrage is aan de verjonging in de sector (= aspect jonge landbouwer).

8.2.3.3.3.8.

(Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

De steunintensiteit is afhankelijk van de aard van de investering en bedraagt 15% of 30%. De score op de 3
duurzaamheidscriteria uit de selectieprocedure bepaalt of 15% steun (bij een lage score) of 30% steun (bij
een hoge score) wordt gegeven.
Het totaal bedrag aan gesubsidieerde investeringen bedraagt voor de periode 2014-2020 maximaal 1 miljoen
euro per bedrijf of 2 miljoen euro per bedrijf op voorwaarde dat de investeringen op dat bedrijf passen
binnen een plan van herlokalisatie van twee bedrijven die ophouden te bestaan.

8.2.3.3.3.9.
Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete
acties
8.2.3.3.3.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

 Er moet een performant en objectief selectiesysteem opgesteld worden waarbij de investeringen die
meest bijdragen tot de noden en beleidsdoelen worden geselecteerd
 Risico op financiering van investeringen die zonder steun ook zouden plaatsvinden (dead weight)
 Redelijkheid van kosten aantonen voor niet-courante investeringen waarvoor geen richtbedragen zijn
vastgesteld

8.2.3.3.3.9.2. Beperkende maatregelen

 Selectieprocedure op basis van kengetallen voor verduurzaming (staafbare gegevens die wijzen op
o.a. een verminderd of rationeler gebruik van energie, water, meststoffen of
gewasbeschermingsmiddelen, een bijdrage aan de verbetering van het klimaat, een betere plant- en
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diergezondheid, ... ) van de sector wordt uitgewerkt.
 De nieuwe selectieprocedure is ook een bijkomende tool om dead weight onder controle te krijgen.
 De controles op de redelijkheid van kosten worden versterkt voor de investeringen waarvoor geen
richtbedragen worden toegepast (bijv. 3 offerte-regel).

8.2.3.3.3.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

De maatregel kent door het hanteren van richtbedragen voor de courant voorkomende investeringen een
goede beheersing van de subsidiabele kosten. Dead weight wordt vermeden doordat de aanvrager geen
contractuele verbintenis mag aangaan mbt de investering vooraleer hij een deugdelijke steunaanvraag heeft
ingediend bij de beheersdienst en de meerwaarde van de investering moet aantonen bij de steunaanvraag.
De maatregel is controleerbaar mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

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

8.2.3.3.3.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Vaststelling van niet-productieve investeringen

Vaststelling van collectieve investeringen

Vaststelling van geïntegreerde projecten

Definitie en identificatie van de in aanmerking komende Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een
hoge natuurwaarde

Beschrijving van de wijze waarop de steun wordt toegespitst op boerderijen in overeenstemming met de
SWOT verricht in verband met de prioriteit als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1305/2013
Deze sub-maatregel draagt ondermeer bij tot de noden die gelinkt zijn aan prioriteit 2A (vb. noden 05 en
06), zoals omschreven in de nodenanalyse van hoofdstuk 4. In de strategie (hoofdstuk 5.2)
wordt aangegeven dat investeringssteun een belangrijk aspect is voor de realisering van prioriteit 2A.
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Lijst van door het recht van de Unie gestelde nieuwe eisen ter nakoming waarvan steun kan worden
verleend in het kader van artikel 17, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1305/2013
Investeringen om te voldoen aan nieuwe Communautaire of andere normen kunnen ook in aanmerking
komen voor de sub-maatregel “steun aan investeringen op het landbouwbedrijf”, conform art. 17 §6 van
Verordening (EU) nr.1305/2013.Thans zijn er geen nieuwe normen die met de investeringssteun aangepakt
worden.
Specifiek voor jonge landbouwers, wordt de mogelijkheid geboden om zich in orde te stellen met de
geldende EU- of andere normen, conform art. 17 §5 van Verordening (EU) nr.1305/2013. Dit kan gaan om
normen inzake dierenwelzijn, arbeidsveiligheid, … (voor zover ze in de limitatieve lijst van subsidiabele
investeringen staan)

Indien relevant, de minimum standaard voor energie-efficiëntie genoemd in artikel 13, onder c) van de
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
 Vlarem-bepalingen uit de Vlaamse milieuwetgeving in verband met emissienormen (indirect effect
van emissienormen op energie-efficiëntie)
 EPB-eisen (Vlaamse wetgeving i.kv. energie-efficiëntie van gebouwen) voor landbouwgebouwen na
definitieve goedkeuring van de wetgeving hieromtrent (vermoedelijk in voege vanaf 1/1/2015) en dit
in uitvoering van het Energiebesluit van 19 november 2010, bijhorende ministerieel besluit van 29
maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van
bepaalde EPB-eisen en de nog in opmaak zijnde wijzigingen hierbij.

Indien relevant, de definitie van de drempels genoemd in artikel 13, onder e) van de Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 807/2014
 Steun voor installaties op basis van biomassa en biobrandstof voor de productie van elektriciteit en
steun voor installaties op basis van granen en andere zetmeelrijke gewassen, suikers en oliegewassen
voor de productie van bio-energie wordt uitgesloten.
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8.2.3.3.4. Steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf

Submaatregel:


4.4 - ondersteuning voor niet-productieve investeringen, gekoppeld aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen van milieumaatregelen in de landbouw

8.2.3.3.4.1.

Beschrijving van de aard van de concrete acties

De landbouwer kan steun aanvragen voor een investering die bijdraagt tot een verbeterde biodiversiteit,
landschap, bodem- of waterkwaliteit, … maar geen enkel economisch voordeel oplevert.
Zoals blijkt in de rubriek “subsidiabele kosten” gaat het vooral om investeringen rond natuur- en
landschapsbeheer, die aan de landbouwer wel inspanningen vragen maar op geen enkele manier inkomsten
leveren. Ook investeringen rond erosiebestrijding en waterbeheer komen in aanmerking, waarbij niet zozeer
de individuele landbouwer, maar eerder de buurtbewoners, de maatschappij of het ecosysteem de vruchten
van plukken.
Investeringen die wél economisch nuttig zijn voor de landbouwer, vallen onder de sub-maatregel “Steun aan
investeringen op het landbouwbedrijf” (bijvoorbeeld: installaties voor hergebruik van water, opvangbassins
voor overtollig hemelwater, machines voor het beperken van erosie, …).

8.2.3.3.4.2.

Type steun

Type steun: Grants
Subsidie

8.2.3.3.4.3.

Koppelingen naar andere wetgeving

 Vlaamse milieuwetgeving;
 Vlaamse natuurwetgeving;
 Vlaamse wetgeving ruimtelijke ordening.

8.2.3.3.4.4.

Begunstigden

1. Actieve landbouwers (volgens art. 9 van Verordening (EU) nr. 1307/2013)
2. Vennootschappen met de gepaste doelstellingen waar het bestuur wordt uitgeoefend door
landbouwers die minstens 25% van het kapitaal bezitten.
3. Groeperingen van landbouwers.
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8.2.3.3.4.5.

Subsidiabele kosten

Dit zijn investeringen in materiële activa die een bijdrage leveren aan de realisatie van doelstellingen inzake
leefmilieu, biodiversiteit, verminderde erosie, waterbeheer, landschappelijke integratie bedrijfsgebouwen,
…
Er zal een limitatieve lijst opgemaakt worden van subsidiabele investeringen. Onder meer volgende type
investeringen komen in aanmerking:
 Het aanleggen van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen met
autochtoon plantgoed;
 Het (her-) aanleggen van poelen;
 Het aanleggen van dammen op erosiestroken gericht op het verminderen van erosie;
 Investeringen in kleinschalige waterinfrastructuur zoals regelbare stuwtjes, grond- en stenen
dammen, knijpconstructies, peilbuizen … om water vast te houden of vertraagd af te voeren;
 Investeringen in kleine landschapselementen en de in stand houding van het landbouw-landschap;
 Het aanleggen van groenschermen gericht op de landschappelijke integratie van landbouwbedrijfs-gebouwen.
 Het aanleggen van plasbermen, holle wegen en tragewegen…
 …
Het betreft investeringen die niet opbrengstverhogend zijn voor de landbouwer.
Voor investeringen rond waterinfrastructuur zal een attest van de Dienst Stroomgebiedbeheer van de VMM
vereist zijn.
Irrigatiewerken komen niet in aanmerking voor subsidie.

8.2.3.3.4.6.

Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
 De investering vloeit niet voort uit een wettelijke verplichting (vergunning)
 De investering gebeurt:
o op landbouwgronden geregistreerd in het GBCS voor kleine landschapselementen en poelen
(A);
o op erosiegevoelige landbouwgronden in het GBCS voor plantaardige dammen tegen erosie
(B);
o op of langs landbouwgronden in het GBCS voor kleinschalige investeringen rond
waterbeheer (C);
 De aanvrager gaat geen verbintenissen aan m.b.t. de voorgenomen investeringen vooraleer er een
deugdelijke aanvraag om steun ingediend werd bij de beheersdienst;
 De minimale kosten van de investeringen bedragen 1.000 euro
Verbintenisvoorwaarden:
 de steun is slechts definitief en volledig verworven wanneer de voorwaarden 5 jaar gerespecteerd
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werden.
 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.
 de aanvrager voert de voorgenomen investeringen overeenkomstig het advies van de deskundigen uit
binnen twee jaar na de aanvraag en toont de kosten en betalingen aan met investerings- en
betalingsbewijzen

8.2.3.3.4.7.

Principles with regards to the setting of selection criteria

Periodiek en minimaal driemaandelijks worden de investeringen waarvoor de steun aangevraagd werd,
gerangschikt van hoog naar laag volgens de mate waarin ze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen
van de steunmaatregel inzake leefmilieu, biodiversiteit, verminderde erosie, waterbeheer en de
landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.
Er een puntensysteem op basis van 5 criteria. Er is een minimumscore: alleen investeringen die een score
behalen die groter is dan de minimum vereiste score kunnen, binnen het beschikbare budget, in aanmerking
komen voor het verkrijgen van steun.
De mate waarin een investering bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen wordt uitgedrukt in een
score als een som van drie scores die resulteren uit een beoordeling van de mate waarin de investering
bijdraagt aan:
 de realisatie van de doelstellingen inzake biodiversiteit en van landschappelijke waarde is;
 een verbetering van de waterkwaliteit;
 de verbetering van de bodemkwaliteit.

8.2.3.3.4.8.

(Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

De steunintensiteit bedraagt 100%.

8.2.3.3.4.9.
Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete
acties
8.2.3.3.4.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

 In PDPO II zat dergelijke steun vervat onder de agromilieumaatregelen (vb. de
beheersovereenkomst kleine landschapselementen omvatte ook aanlegkosten) of onder maatregel
216. Deze maatregelen werden beheerd door een andere entiteit. Een complexe aanvraagprocedure
en nieuwe beheersdienst kunnen een drempel vormen voor de geïnteresseerde
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 Er bestaat een risico dat de investering ook via een ander kanaal gesubsidieerd is of dat de
investering niet past binnen andere beleidskaders
 Onvoldoende onderhoud van de niet-productieve investering.

8.2.3.3.4.9.2. Beperkende maatregelen

 aanvraagprocedure en dossiercontroles worden verder inhoudelijk uitgewerkt in overleg met de
entiteiten die de expertise hebben. De aanvraagprocedure en de controles zullen analoog verlopen
zoals bij dossiers “investeringen op landbouwbedrijven” d.w.z. dat er een elektronische aanvraag zal
ingediend worden. Een goede communicatie over de wijziging van beheersdienst is onontbeerlijk.
 Er is een nauwe samenwerking tussen de beheersdienst en materiedeskundigen over het verantwoord
zijn van de investering, in het licht van de geografische ligging ervan en over de mate waarin de
investering past binnen de visies op landinrichting voor het gebied waar ze gepland is. Aanvragen
worden periodiek gerangschikt van hoog naar laag volgens hun bijdrage aan de realisatie van de
doelstellingen. Aanvaarde aanvragen worden dan administratief beoordeeld op de aanwezigheid van
de noodzakelijke documenten, waaronder het attest van materiespecifieke entiteiten (VLM,
ALBON of VMM). Vervolgens wordt een onderzoek ter plaatse uitgevoerd (de visu) en worden
investerings- en betalingsbewijzen gecontroleerd ( incl. kruiscontrole met andere potentiële
financieringsbronnen).
 Er wordt een duurzaamheidsperiode van 5 jaar opgenomen in de subsidiabiliteitscriteria en dit wordt
mee opgenomen in de controleprocedure.

8.2.3.3.4.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

De maatregel kent via normbedragen een goede beheersing van de subsidiabele kosten. De minimale
investeringsbedragen versterken het milieu-effect en bevorderen de samenwerking tussen landbouwers
voor het investeren in landschap en milieu.
De maatregel is controleerbaar mits de corrigerende acties worden uitgevoerd.

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

8.2.3.3.4.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Vaststelling van niet-productieve investeringen
De definitie van niet-productieve investeringen staat omschreven bij de subsidiabele kosten.

Vaststelling van collectieve investeringen
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Collectieve investeringen zijn mogelijk.
 Voor M “steun aan investeringen op het landbouwbedrijf” en M “steun aan niet–productieve
investeringen op het landbouwbedrijf” wordt hieronder verstaan: investeringen gedaan door
groepen van landbouwers (zijnde minstens 2 landbouwers zonder dat ze verbonden zijn via
een rechtspersoon)
 M “projectsteun voor innovaties” en M “investeringssteun voor verwerking en afzet van landen tuinbouwproducten”: Hieronder wordt verstaan: investeringen die ten dienste staan voor
minstens twee leden-landbouwers of die door minstens twee leden-landbouwers van de groep
of het samenwerkingsverband, zoals onder “subsidiabele begunstigden” wordt bedoeld.

Vaststelling van geïntegreerde projecten

Definitie en identificatie van de in aanmerking komende Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een
hoge natuurwaarde

Beschrijving van de wijze waarop de steun wordt toegespitst op boerderijen in overeenstemming met de
SWOT verricht in verband met de prioriteit als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1305/2013

Lijst van door het recht van de Unie gestelde nieuwe eisen ter nakoming waarvan steun kan worden
verleend in het kader van artikel 17, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1305/2013

Indien relevant, de minimum standaard voor energie-efficiëntie genoemd in artikel 13, onder c) van de
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014
niet van toepassing

Indien relevant, de definitie van de drempels genoemd in artikel 13, onder e) van de Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 807/2014
niet van toepassing
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8.2.3.4.Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete acties
8.2.3.4.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen

8.2.3.4.2. Beperkende maatregelen

8.2.3.4.3. Algemene evaluatie van de maatregel

8.2.3.5.Methode voor de berekening van het steunpercentage, indien relevant
niet van toepassing

8.2.3.6.Maatregelspecifieke informatie
Vaststelling van niet-productieve investeringen
Dit zijn investeringen in materiële activa die een bijdrage leveren aan de realisatie van doelstellingen inzake
leefmilieu, biodiversiteit, verminderde erosie, waterbeheer, landschappelijke integratie bedrijfsgebouwen,
…
Er zal een limitatieve lijst opgemaakt worden van subsidiabele investeringen: een aantal belangrijke
voorbeelden staan opgesomd bij de subsidiabele kosten.

Vaststelling van collectieve investeringen
Collectieve investeringen zijn mogelijk.
 Voor maatregel “steun aan investeringen op het landbouwbedrijf” en maatregel “steun aan niet–
productieve investeringen op het landbouwbedrijf” wordt hieronder verstaan: investeringen gedaan
door groepen van landbouwers (zijnde minstens 2 landbouwers zonder dat ze verbonden zijn via een
rechtspersoon)
 Maatregel “projectsteun voor innovaties” en maatregel “investeringssteun voor verwerking en afzet
van land- en tuinbouwproducten”: Hieronder wordt verstaan: investeringen die ten dienste staan voor
minstens twee leden-landbouwers of die door minstens twee leden-landbouwers van de groep of het
samenwerkingsverband, zoals onder “subsidiabele begunstigden” worden gebruikt.
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Vaststelling van geïntegreerde projecten
Op zich zijn er geen geïntegreerde projecten gedefinieerd. Wel wordt -waar relevant- afstemming gezocht
met andere maatregelen, zoals vorming en agromilieu-klimaatmaatregelen.

Definitie en identificatie van de in aanmerking komende Natura 2000-gebieden en andere gebieden met een
hoge natuurwaarde
Een aantal niet-productieve investeringen kunnen enkel in bepaalde beheergebieden ingericht worden
(zie instapvoorwaarden). Bovendien zal de investering moeten passen binnen de visie op inrichting van
het gebied waar het perceel gelegen is.
Er zal bij het vastleggen van normbedragen per eenheid (lengte, oppervlakte of volume) rekening
worden gehouden met specifieke habitatvereisten. Waardplanten voor bepaalde ziekten worden
geweerd in de gebieden, die met (bvb. het oog op export van geteelde producten) ziektevrij dienen
gehouden te worden.

Beschrijving van de wijze waarop de steun wordt toegespitst op boerderijen in overeenstemming met de
SWOT verricht in verband met de prioriteit als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1305/2013
Sub-maatregel “steun aan investeringen op het landbouwbedrijf”: een deel van deze maatregel wordt
geprogrammeerd onder prioriteit 2.
Er is geen target naar geografische ligging of sector (de reden hiervoor, met link naar SWOT en
nodenanalyse, is te vinden in de rubriek “Algemene beschrijving van de maatregel”). Er is wel een sterke
target naar grootte en levensvatbaarheid van het betrokken landbedrijf. Als doelgroep wordt gefocust op
performante landbouwbedrijven die economisch sterk genoeg staan om ook in de toekomst te overleven en
bij te dragen aan de Vlaamse sterktes, kansen en noden. De afbakening van deze doelgroep gebeurt via
criteria die zijn opgenomen bij “begunstigden” en bij “instapvoorwaarden, meer bepaald via de eisen rond
het minimum beroepsinkomen van 12.000 euro uit landbouw, minimum bedrijfsgrootte (BBR) van 40.000
euro en maximaal 800.000 euro (voor projecten onder focusgebied 2A), het verplicht bijhouden van een
boekhoudkundig systeem, het aantonen van vakbekwaamheid, …
Sub-maatregel “projectsteun voor innovaties op het landbouwbedrijf”: Ook hier is a priori geen targetting
naar geografische ligging of sector. In de SWOT staat immers bij nood 01 dat innovatie tot alle
focusgebieden kan bijdragen en op verschillende vlakken gestimuleerd moet worden (technisch,
economisch, ecologisch,…). Alle projecten worden evenwel onder focusgebied 2A geprogrammeerd, gezien
ze altijd een bijdrage zullen leveren aan het concurrentievermogen van het bedrijf of –algemener- de
landbouwsector. Er is een target naar doelgroep: namelijk minstens 40.000 en maximaal 800.000 BBR. Via
de selectieprocedure worden projecten rond duurzaamheid en samenwerking bevoordeeld.
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Lijst van door het recht van de Unie gestelde nieuwe eisen ter nakoming waarvan steun kan worden
verleend in het kader van artikel 17, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1305/2013
wordt opgenomen bij de uitwerking van de Vlaamse regelgeving

Indien relevant, de minimum standaard voor energie-efficiëntie genoemd in artikel 13, onder c) van de
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014

Indien relevant, de definitie van de drempels genoemd in artikel 13, onder e) van de Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 807/2014

8.2.3.7.Andere belangrijke opmerkingen die van belang zijn voor het begrijpen en uitvoeren van de
maatregel
Geen
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