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1 Beschrijving van het over te nemen bedrijf. 
Bij het beschrijven van het over te nemen bedrijf moet u een onderscheid maken tussen de 
verschillende manieren van overname. Hieronder vindt u  van welk bedrijf of deel van het bedrijf 
de gegevens gevraagd worden. 

 Overname van een volledig bedrijf => het volledige bedrijf  

 Overname van een deel van een bedrijf waarna een maatschap wordt aangegaan => het 
volledige bedrijf  

 Overname van een deel van een bedrijf, er wordt alleen verder gegaan => het 
overgenomen deel van het bedrijf 

 Overname van aandelen => het volledige bedrijf waarvan u de aandelen overneemt 
 

1.1 Teeltplan 

Hier geeft u de oppervlakte van de hoofdteelt aan. Dit is de teelt op datum van 31/5 
voorafgaand aan de datum van de aanvraag. 
 

Hooftteelt Oppervlakte (ha) 

Voedergewassen Klik of tik om tekst in te voeren. 

Marktbare akkerbouwgewassen Klik of tik om tekst in te voeren. 

Groenten voor industrie Klik of tik om tekst in te voeren. 

Groenten voor versmarkt in open lucht Klik of tik om tekst in te voeren. 

Groenten onder beschutting Klik of tik om tekst in te voeren. 

Hard fruit Klik of tik om tekst in te voeren. 

Zacht fruit in open lucht Klik of tik om tekst in te voeren. 

Zacht fruit onder beschutting Klik of tik om tekst in te voeren. 

Boomkwekerij Klik of tik om tekst in te voeren. 

Sierteelt in open lucht Klik of tik om tekst in te voeren. 

Sierteelt onder beschutting Klik of tik om tekst in te voeren. 

Verhuur gronden in seizoenpacht Klik of tik om tekst in te voeren. 

Overige* Klik of tik om tekst in te voeren. 
Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 

* Gelieve bij specifieer aan te geven over welke teelt het gaat. 



 

1.2 Veebezetting 

Vul hier het aantal dieren in dat momenteel aanwezig is op het bedrijf. 
 

Diercategorie Aantal 

Vleesvee – Zoogkoeien Klik of tik om tekst in te voeren. 

Vleesvee – Jongvee Klik of tik om tekst in te voeren. 

Vleesvee – Stieren afmest Klik of tik om tekst in te voeren. 

Vleeskalveren Klik of tik om tekst in te voeren. 

Melkvee – Melkkoeien Klik of tik om tekst in te voeren. 

Melkvee – Jongvee Klik of tik om tekst in te voeren. 

Pluimvee - Leghennen Klik of tik om tekst in te voeren. 

Pluimvee - Slachtpluimvee Klik of tik om tekst in te voeren. 

Pluimvee - Opfok/moederdieren Klik of tik om tekst in te voeren. 

Varkens - Zeugen Klik of tik om tekst in te voeren. 

Varkens - Biggen Klik of tik om tekst in te voeren. 

Varkens - Vleesvarkens Klik of tik om tekst in te voeren. 

Geiten Klik of tik om tekst in te voeren. 

Overige * Klik of tik om tekst in te voeren. 
Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 

*Gelieve bij specifieer aan te geven over welke diersoort het gaat 
 

1.3 Diversificatie 

 

Diversificatie  

Hoeveverwerking/verkoop ☐ 

Zorgboerderij ☐ 

Hoevetoerisme ☐ 

Landbouweducatie ☐ 

Overige* ☐ 

Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 
*Gelieve bij specifieer aan te geven welke overige diversificatie aanwezig is. 
 

1.4 Overige 

Overige  

 
Toegepaste productiemethode 

Gangbaar 
 ☐ 

Biologisch 
 ☐ 

 

  



2 Beschrijving juridische structuur na opstart 

 

Juridische structuur  

Éénmanszaak ☐ 

Maatschap ☐ 

Vennootschap: bestaande ☐ 

Vennootschap: nieuw op te richten ☐ 

 

3 Doelstelling en ontwikkeling bedrijf  
In dit onderdeel geeft u, via een antwoord op de onderstaande vragen,  de doelstellingen en 
verbeterpunten van het bedrijf aan over een periode van max. 5 jaar.  
 

Doelstelling  

Verjonging van de bedrijfsleiding ☒ 

Economische weerbaarheid verhogen ☐ 

Een leefbaar landbouwbedrijf uitbaten ☐ 

Overige ☐ 

Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 
 

Operationele doelstellingen  

Moderniseren en/of uitbreiden van het bedrijf  ☐ 

Verminderen van de milieu impact van het bedrijf ☐ 

Wijzigen/optimaliseren van de gebruikte productiemethodes ☐ 

Verbeteren van dierenwelzijn. ☐ 

Uitvoeren van energiebesparende bedrijfsmaatregelen ☐ 

Optimaliseren van de sanitaire en hygiënische bedrijfsomstandigheden ☐ 

Doorvoeren van maatregelen die de arbeid besparen en verlichten ☐ 

Diversificatie ☐ 

Overige* ☐ 

Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 
*Gelieve bij specifieer de overige doelstelling te verduidelijken 
 
Daarnaast geeft u  de bedrijfsontwikkeling weer en de geplande investeringen om deze 
doelstellingen te realiseren. 
  



3.1 Bedrijfsontwikkeling 

3.1.1 Behoud of wijzigingen binnen het bestaande verdienmodel 

  Streefwaarde Deelsector 

Geen uitbreiding/wijziging ☐   

Gewassen     

Uitbreiding ☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

Kies een item. 

Specialisatie ☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

Kies een item. 

Nieuwe bedrijfstak ☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

Kies een item. 

Verminderen/ stopzetten 
bedrijfstak 

☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

Kies een item. 

Vee    

Uitbreiding ☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

 Kies een item. 
 

Specialisatie ☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

 Kies een item. 
 

Nieuwe bedrijfstak ☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

 Kies een item. 
 

Verminderen/stopzetten 
bedrijfstak 

☐ Klik of tik om 
tekst in te 
voeren. 

 Kies een item. 
 

Diversificatie ☐ Kies een item. Omzetstijging 

Overige* ☐   

Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 
*Gelieve bij specifieer verder te verduidelijken 
 

Termijn  

Termijn waarbinnen u de wijziging van het bedrijf zal realiseren. Kies een item. 

  



3.1.3 Wijziging verdienmodel/diversificatie 

Verdienmodel/diversificatie  

Hoeveverwerking/verkoop ☐ 

Hoevetoerisme ☐ 

Zorgboerderij ☐ 

Landbouweducatie ☐ 

Omschakeling naar biologische productiemethode ☐ 

Omschakeling naar gangbare productiemethode ☐ 

Overige* ☐ 

Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 
*Gelieve bij specifieer verder te verduidelijken 
 

Termijn  

Termijn waarbinnen u de wijziging zal realiseren. Kies een item. 
 

3.1.4 Noodzakelijke adviezen/opleidingen i.k.v. de doelstellingen 

Advies/opleiding  
Volgen/vervolledigen startersopleiding ☐ 

Bijhouden bedrijfseconomische boekhouding ☐ 

Advies bedrijfseconomische resultaten ☐ 

Advies arbeidsveiligheid ☐ 

Advies rond energiegebruik op het bedrijf ☐ 

Advies ecologische verduurzaming (bodem, water, biodiversiteit, 
…) 

☐ 

Opleiding wijziging verdienmodel ☐ 

Overige* ☐ 

Specifieer Klik of tik om tekst in te voeren. 
*Gelieve bij specifieer verder te verduidelijken 
Bekijk zeker de gratis mogelijkheden rond adviesverlening binnen het KRATOS-adviessysteem. 
Zie https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos/landbouwers 
  

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos/landbouwers


3.2 Investeringen 

Hierbij wordt nagegaan welke investeringen u zult uitvoeren voor de realisatie van de 
doelstellingen.   
Per investering moet u de belangrijkste operationele doelstelling kiezen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type investering Doelstelling 

Machines  
Klik of tik om tekst in te voeren. Kies een item. 
Klik of tik om tekst in te voeren. Kies een item. 
Klik of tik om tekst in te voeren. Kies een item. 
Klik of tik om tekst in te voeren. Kies een item. 
Klik of tik om tekst in te voeren. Kies een item. 

Gebouwen (nieuwbouw of renovatie) Kies een item. 
Aanplantingen Kies een item. 
Vee Kies een item. 
Eigen energieproductie Kies een item. 
Overname bijkomende deel van het bedrijf Kies een item. 
Verwerven/aankopen bestaande bedrijfsgebouwen Kies een item. 
Grond Kies een item. 
Immateriële vaste activa (aandelen coöperaties, productierechten, 
…) 

Kies een item. 

Overige Kies een item. 

Termijn  

Termijn waarbinnen u de investeringen zal realiseren. Kies een item. 



4 Aanvullende informatie 
Meer achtergrond bij het opstellen van dit bedrijfsplan kunt u  hieronder geven. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening jonge landbouwer 
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