8.2.2. M02: Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten (art. 15)
8.2.2.1. Rechtsgrondslag
Binnen M02 'bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten' zijn twee
maatregelen voorzien:
 Bedrijfsadvies voor jonge starters - code 2.1
 Bedrijfsadvies voor niet-starters - code 2.1
basis:
 Art. 12 -15 van Verordening (EU) nr. 1306/2013
 Art. 15 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 – code 2.1
Art. 12 – 15 van de Verordening (EU) nr. 1306/2013 verplicht de lidstaten een
bedrijfsadviseringssysteem op te zetten dat het mogelijk maakt voor de landbouwer om advies in te
winnen over minstens een aantal door de EC bepaalde onderwerpen. Het bedrijfsadviseringssysteem
moet er o.a. voor zorgen dat landbouwers zich meer bewust worden van de relatie tussen
landbouwpraktijken en het beheer van bedrijven enerzijds en normen op het gebied van milieu,
klimaatverandering, een goede landbouwconditie van grond, voedselveiligheid, volksgezondheid, de
gezondheid van dieren en planten en dierenwelzijn anderzijds.
Art. 15 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 biedt de lidstaten de mogelijkheid dit systeem op te zetten
als PDPO-III maatregel en met cofinanciering van de EU.

8.2.2.2. Algemene beschrijving van de maatregel met inbegrip van de steunverleningslogica en de bijdrage
tot de aandachtsgebieden en horizontale doelstellingen
Bij deze maatregel kunnen geselecteerde adviesdiensten aan landbouwers die dat wensen bedrijfsadvies op
maat aanbieden in het Nederlands.
Op de selectie van de adviesbedrijven en op de gunning van de percelen met adviezen zijn de regels inzake
overheidsopdrachten verplicht van toepassing. De procedures voor overheidsopdrachten zijn compatibel met
alle Europees en nationaal recht.
De voorgestelde maatregel heeft een meer flexibel karakter dan de PDPO-II maatregel ter ondersteuning van
bedrijfsadvisering, aangezien de landbouwer niet meer verplicht is over alle modules advies aan te vragen.
Dit zorgt ervoor dat een advies, meer op maat van de landbouwer, mogelijk is. Verder, in tegenstelling tot
de PDPO-II maatregel, worden subsidies uitbetaald aan de adviesdienst en niet langer aan de landbouwer.
Dit betekent een vereenvoudiging voor de landbouwer.
Vlaanderen werkt een maatregel uit die in de eerste plaats focust op de ondersteuning van starters (type
concrete actie "bedrijfsadvies voor jonge starters"). Hiermee draagt de maatregel bij tot het strategische
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PDPO III-thema “inzetten op jonge landbouwers met het oog op het bestendigen van de toekomst van de
Vlaamse landbouwsector”. Ook niet-starters kunnen nog steeds subsidiabel advies aanvragen (type concrete
actie "bedrijfsadvies voor niet-starters"). De ondersteuning van deze adviesverlening kadert tevens binnen
het strategisch thema “verhoging van de weerbaarheid en verduurzaming van de Vlaamse landbouwsector”.
Gezien de maatregel ook een kennisverruiming bij de landbouwers nastreeft, draagt ze ook bij tot het
strategische PDPO III- thema van innovatie en opleiding en focusgebied 1A.
Het type concrete actie "Bedrijfsadvies voor jonge starters" draagt in eerste instantie bij tot focusgebied 2B
(instroom landbouwers): de maatregel wil jonge starters helpen bij het opstarten van een duurzame
bedrijfsvoering, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Enerzijds wordt ondersteuning voorzien
op economisch gebied door subsidies te geven voor het opstellen van een ondernemingsplan, inclusief
advies over korte-keten initiatieven (3A), of voor bedrijfseconomisch advies. Anderzijds wordt de
mogelijkheid geboden gesubsidieerd advies aan te vragen over de randvoorwaarden in uitvoering van artikel
93(1) van Verordening (EU) nr. 1306/2013, de vergroeningsvoorwaarden in uitvoering van artikels 43 t.e.m.
47 van Verordening (EU) nr. 1307/2013, aspecten met betrekking tot biodiversiteit en landschap (4A),
waterbeheer- en gebruik (4B, 5A), klimaat (5B, 5C, 5D), en bodem (4C, 5E). Ook advies over de
verwerking van primaire landbouwproducten is mogelijk (3A). Bovendien wordt vanuit sociaal oogpunt ook
arbeidsveiligheid opgenomen als adviesonderwerp.
Het type concrete actie"Bedrijfsadvies aan niet-starters" draagt in eerste instantie bij tot Prioriteit 4 (herstel,
instandhouding en verbetering van ecosystemen met betrekking tot landbouw en bosbouw), maar ook
biodiversiteit en landschap, klimaat, bodem, arbeidsveiligheid, bedrijfseconomisch advies, een
ondernemingsplan en verwerking van primaire landbouwproducten worden opgenomen als mogelijke
adviesonderwerpen.
Naargelang het type advies kan er ook een bijdrage zijn tot een of meerdere van volgende focusgebieden:











1A (innovatie en kennisdeling)
3A (integratie primaire producenten in de keten)
4A (biodiversiteit & landschap)
4B (waterbeheer)
4C (bodembeheer)
5A (efficiënter water(her)gebruik),
5B (efficiënter energieverbruik)
5C (hernieuwbare energie)
5D (reductie emissie broeikasgassen)
5E (koolstofopslag)

De maatregel draagt bij tot de horizontale doelstellingen milieu en klimaat: de maatregel omvat onder meer
de modules randvoorwaarden in uitvoering van artikel 93(1) van Verordening (EU) nr. 1306/2013,
vergroening in uitvoering van artikels 43 t.e.m. 47 van Verordening (EU) nr. 1307/2013, biodiversiteit,
klimaat, bodem en water en legt met betrekking tot bepaalde van deze modules ook verplichtingen op.

8.2.2.3. 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,
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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
8.2.2.3.1. Bedrijfsadvies voor jonge starters

Submaatregel:


2.1 - ondersteuning om te profiteren van het gebruik van adviesdiensten

8.2.2.3.1.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

Bedrijfsadviesdiensten die advies verlenen aan jonge starters komen per gegeven advies in aanmerking voor
subsidies. Het advies kan betrekking hebben op volgende modules:












module 1: ondernemingsplan
module 2: bedrijfseconomisch advies
module 3: randvoorwaarden in uitvoering van artikel 93(1) van Verordening (EU) nr. 1306/2013
module 4: vergroening in uitvoering van artikels 43 t.e.m. 47 van Verordening (EU) nr. 1307/2013
module 5: biodiversiteit (module 5A: IHD/PAS; module 5B: agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit;
module 5C: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen
monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie
over invasieve soorten)
module 6: klimaat (module 6A: agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat; module 6B: energie)
module 7: water (module 7A: IPM; module 7B: KRW)
module 8: bodem
module 9: arbeidsveiligheid
module 10: verwerking primaire landbouwproducten.

Deze modules zijn conform art. 15(4) van Verordening (EU) nr. 1305/2013:







module 3 betreft artikel 15 (4)(a) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 4 betreft artikel 15 (4)(b) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 7A betreft artikel 15 (4)(d) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 7B betreft artikel 15 (4)(e) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 9 betreft artikel 15 (4)(f) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
In modules 1, 2, 5B, 6B, 8 en 10 wordt de link gelegd met de elementen opgesomd in artikel 15
(4)(c) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
 modules 5A, 5B, 5C, 6A, 7A, 7B en 8 zijn inhoudelijk gelinkt aan artikel 15 (4) (a en b) van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 maar moeten duidelijk verder gaan dan advies over respectievelijk
de randvoorwaarden (module 3) en de vergroening (module 4).
 Het advies gegeven over de verschillende modules kan ook betrekking hebben op specifiek advies
zoals bedoeld in artikel 15 (4)(g) van Verordening (EU) nr. 1305/2013

8.2.2.3.1.2. Type steun

Type steun: Subsidies
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Subsidie voor adviesverlening

8.2.2.3.1.3. Koppelingen naar andere wetgeving

 Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni
2006 met bijlage I, bijlage IIA en bijlage IIB
 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013
 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 met bijlagen
 Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013

8.2.2.3.1.4. Begunstigden

Bedrijfsadviesdiensten die geselecteerd zijn door de beheersdienst

8.2.2.3.1.5. Subsidiabele kosten

Kostprijs van de adviesverlening aan de actieve land- of tuinbouwer volgens artikel 9 van Verordening (EU)
nr. 1307/2013.

8.2.2.3.1.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
 Bedrijfsadviseurs moeten over de vereiste competenties beschikken
 Adviesontvangers zijn starters die voldoen aan de definitie actieve landbouwer uit Pijler I volgens
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1307/2013. Starters zijn landbouwers die in de laatste 5 jaar een
landbouwbedrijf opgericht hebben, niet ouder zijn dan 40 jaar en voldoende vakbekwaam zijn.
 Advies aan bio-landbouwers voor een ondernemingsplan of bedrijfseconomisch advies is niet
subsidiabel, aangezien zij hiervoor andere steunmaatregelen ter beschikking hebben
 De begunstigde valt niet onder de uitsluitingscriteria bij de overheidsopdracht: fraude, faillissement,
niet nakomen verplichtingen inzake sociale zekerheid
Verbintenisvoorwaarden:
 Advies moet binnen vastgelegde termijnen verleend worden aan de landbouwers die aan de
voorwaarden voldoen om advies te ontvangen
 Uitbetalingsaanvragen moeten binnen vastgelegde termijnen ingediend worden
 Uitbetalingsaanvragen moeten gestaafd worden door relevante bewijzen
 De verplichte adviesmodules moeten deel uitmaken van het gegeven advies.
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8.2.2.3.1.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

De selectieprocedure wordt toegepast op de twee sub-maatregelen samen.
De adviesbedrijven moeten voldoen aan de in de overheidsopdracht vastgelegde selectiecriteria zoals
aantoonbare ervaring of know-how in advisering over het onderwerp. Verder gelden voor de selectie van de
bedrijfsadviesdiensten ook volgende algemene criteria:
 Kwalitatieve selectiecriteria: voldoende financiële en economische draagkracht om de
adviesverlening uit te voeren. Daarnaast moet de bedrijfsadviesdienst aantonen dat hij kan
beschikken over adviseurs met voldoende beroepskwalificaties.
 Administratieve eisen & controleerbaarheid: de bedrijfsadviesdienst moet garanderen dat hij
controleerbaar is (fysiek secretariaat, in staat om informatie ter beschikking te stellen,…).
Adviesbedrijven die niet voldoen worden uitgesloten van de verdere procedure van de open offerteaanvraag.
De geselecteerde adviesbedrijven nemen deel aan de gunning. De aanbiedingen van de bedrijven die
voldoen aan de selectiecriteria worden getoetst aan de gunningscriteria. Met het oog op het afsluiten van een
raamcontract, worden de gunningscriteria gebruikt om het economisch meest voordelige aanbod (MEAT)
uit te zoeken. Hierbij kunnen ook verschillende andere criteria die verband houden met het voorwerp van de
opdracht (bijvoorbeeld: de kwaliteit, de prijs, de technische waarde, …etc.) van toepassing zijn. In de
aanbestedingsdocumenten wordt verduidelijkt met welke criteria zal rekening worden gehouden en welke
hun relevante ranking is voor bepaling van het economisch meest voordelige (MEAT) aanbod.

8.2.2.3.1.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

Het steunpercentage bedraagt 100% van de totale advieskost. Het maximale steunbedrag bedraagt 1500€ per
advies.
Opmerking: de adviesfrequentie (het aantal keer dat advies over een bepaalde module aangevraagd kan
worden in de gehele PDPO-III-periode) zal hoger liggen voor starters dan voor niet-starters. Starters kunnen
zich binnen de grenzen van het beschikbare budget over de modules ‘ondernemingsplan’ en
‘bedrijfseconomisch advies’ 2 maal laten adviseren. Voor de overige modules kunnen starters zich 1 maal
laten adviseren.

8.2.2.3.1.9. Controleerbaarheid en beheersbaarheid van de maatregelen en/of soorten van concrete acties
8.2.2.3.1.9.1. Risico('s) bij de uitvoering van de maatregelen
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8.2.2.3.1.9.2. Beperkende maatregelen

8.2.2.3.1.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

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

8.2.2.3.1.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Algemene beginselen ter waarborging van passende middelen in de vorm van regelmatig opgeleid en
gekwalificeerd personeel en adviserende ervaring en betrouwbaarheid wat betreft het onderwerp waarover
advies gegeven wordt. Identificatie van de elementen die onder het advies vallen
Om kwaliteitsvol advies te garanderen moeten de bedrijfsadviesdiensten werken met bedrijfsadviseurs
die aan de competentievereisten voldoen zoals nader bepaald in de selectie- en gunningscriteria. De
voorwaarden voor bedrijfsadviseurs hebben onder meer betrekking op diploma, ervaring in de advisering
in de landbouwsector en permanente vorming. Ook de evaluatie van de eerder gegeven bedrijfsadviezen
zal de beoordeling mee bepalen.
De selectie van bedrijfsadviesdiensten moet garanderen dat een goede controle kan gebeuren en heeft
betrekking op administratieve eisen en de aanwezigheid van competenties onder de vorm van
gekwalificeerde bedrijfsadviseurs.
Subsidiabel advies omvat een of meerdere van de 14 modules (zie "beschrijving van de operatie"). De
advieselementen per module worden verder verfijnd in het bestek van de overheidsopdracht.
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8.2.2.3.2. Bedrijfsadvies voor niet-starters

Submaatregel:


2.1 - ondersteuning om te profiteren van het gebruik van adviesdiensten

8.2.2.3.2.1. Beschrijving van de aard van de concrete acties

Bedrijfsadviesdiensten die advies verlenen aan niet-starters komen per gegeven advies in aanmerking voor
subsidies. Het advies kan betrekking hebben op volgende modules:












module 1: ondernemingsplan
module 2: bedrijfseconomisch advies
module 3: randvoorwaarden in uitvoering van artikel 93(1) van Verordening (EU) nr. 1306/2013
module 4: vergroening in uitvoering van artikels 43 t.e.m. 47 van Verordening (EU) nr. 1307/2013
module 5: biodiversiteit (module 5A: IHD/PAS; module 5B: agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit;
module 5C: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen
monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie
over invasieve soorten)
module 6: klimaat (module 6A: agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat; module 6B: energie)
module 7: water (module 7A: IPM; module 7B: KRW)
module 8: bodem
module 9: arbeidsveiligheid
module 10: verwerking primaire landbouwproducten.

Deze modules zijn conform art. 15(4) van Verordening (EU) nr. 1305/2013:







module 3 betreft artikel 15 (4)(a) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 4 betreft artikel 15 (4)(b) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 7A betreft artikel 15 (4)(d) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 7B betreft artikel 15 (4)(e) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
module 9 betreft artikel 15 (4)(f) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
In modules 1, 2, 5B, 6B, 8 en 10 wordt de link gelegd met de elementen opgesomd in artikel 15
(4)(c) van Verordening (EU) nr. 1305/2013
 modules 5A, 5B, 5C, 6A, 7A, 7B en 8 zijn inhoudelijk gelinkt aan artikel 15 (4) (a en b) van
Verordening (EU) nr. 1305/2013 maar moeten duidelijk verder gaan dan advies over respectievelijk
de randvoorwaarden (module 3) en de vergroening (module 4).

8.2.2.3.2.2. Type steun

Type steun: Subsidies
Subsidie voor adviesverlening aan een actieve land- of tuinbouwer volgens artikel 9 van Verordening (EU)
nr. 1307/2013
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8.2.2.3.2.3. Koppelingen naar andere wetgeving

 Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni
2006 met bijlage I, bijlage IIA en bijlage IIB
 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013
 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 met bijlagen
 Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en
van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013

8.2.2.3.2.4. Begunstigden

Bedrijfsadviesdiensten die geselecteerd zijn door de beheersdienst

8.2.2.3.2.5. Subsidiabele kosten

Kostprijs van de adviesverlening aan de actieve land- of tuinbouwer volgens artikel 9 van Verordening (EU)
nr. 1307/2013.

8.2.2.3.2.6. Subsidiabiliteitsvoorwaarden

Instapvoorwaarden:
 Bedrijfsadviseurs moeten over de vereiste competenties beschikken
 Adviesontvangers moeten actieve landbouwers zijn, zoals gedefinieerd in Pijler I (artikel 9 van
Verordening (EU) nr. 1307/2013). Landbouwers die geen starters zijn (cfr. sub-maatregel
"bedrijfsadvies voor jonge landbouwers") worden beschouwd als ‘niet-starters’.
 Advies aan bio-landbouwers voor een ondernemingsplan of bedrijfseconomisch advies is niet
subsidiabel, aangezien zij hiervoor andere steunmaatregelen ter beschikking hebben.
 De begunstigde valt niet onder de uitsluitingscriteria bij de overheidsopdracht: fraude, faillissement,
niet nakomen verplichtingen inzake sociale zekerheid
Verbintenisvoorwaarden:
 Advies moet binnen vastgelegde termijnen verleend worden aan landbouwers die aan de
voorwaarden voldoen om advies te ontvangen
 Uitbetalingsaanvragen moeten binnen vastgelegde termijnen ingediend worden
 Uitbetalingsaanvragen moeten gestaafd worden door relevante bewijzen
 Verplichte adviesonderwerpen moeten deel uitmaken van het gegeven advies
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8.2.2.3.2.7. Beginselen met betrekking tot de vaststelling van de selectiecriteria

De selectieprocedure wordt toegepast op de 2 sub-maatregelen samen.
De adviesbedrijven moeten voldoen aan de in de overheidsopdracht vastgestelde selectiecriteria zoals
aantoonbare ervaring of knowhow in advisering over het onderwerp. Verder gelden voor de selectie van de
bedrijfsadviesdiensten ook volgende algemene criteria:
 Kwalitatieve selectiecriteria: voldoende financiële en economische draagkracht om de
adviesverlening uit te voeren. Daarnaast moet de bedrijfsadviesdienst aantonen dat hij kan
beschikken over adviseurs met voldoende beroepskwalificaties.
 Administratieve eisen & controleerbaarheid: de bedrijfsadviesdienst moet garanderen dat hij
controleerbaar is (fysiek secretariaat, in staat om informatie ter beschikking te stellen,…).
Adviesbedrijven die niet voldoen worden uitgesloten van de verdere procedure van de open offerteaanvraag.
De geselecteerde adviesbedrijven nemen deel aan de gunning.
De aanbiedingen van de bedrijven die voldoen aan de selectiecriteria worden getoetst aan de
gunningscriteria. Met het oog op het afsluiten van een raamcontract, worden de gunningscriteria gebruikt
om het economisch meest voordelige aanbod (MEAT) uit te zoeken. Hierbij kunnen ook verschillende
andere criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht (bijvoorbeeld: de kwaliteit, de prijs,
de technische waarde, …etc.) van toepassing zijn. In de aanbestedingsdocumenten wordt verduidelijkt met
welke criteria zal rekening worden gehouden en welke hun relevante ranking is voor bepaling van het
economisch meest voordelige (MEAT) aanbod.

8.2.2.3.2.8. (Toepasselijke) bedragen en steunpercentages

Het steunpercentage bedraagt 100% van de totale advieskost. Het maximale steunbedrag bedraagt 1500€ per
advies.
Opmerking: de adviesfrequentie (het aantal keer dat advies over een bepaalde module aangevraagd kan
worden in de gehele PDPO-III-periode) zal hoger liggen voor starters dan voor niet-starters. Niet-starters
kunnen zich binnen de grenzen van het beschibare budget over elk van de modules 1 maal laten adviseren.

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

8.2.2.3.2.9.2. Beperkende maatregelen
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8.2.2.3.2.9.3. Algemene beoordeling van de maatregel

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

8.2.2.3.2.11. Informatie die specifiek is voor de concrete actie

Algemene beginselen ter waarborging van passende middelen in de vorm van regelmatig opgeleid en
gekwalificeerd personeel en adviserende ervaring en betrouwbaarheid wat betreft het onderwerp waarover
advies gegeven wordt. Identificatie van de elementen die onder het advies vallen
Om kwaliteitsvol advies te garanderen moeten de bedrijfsadviesdiensten werken met bedrijfsadviseurs
die aan de competentievereisten voldoen, zoals nader bepaald in in de selectie- en gunningscriteria. De
voorwaarden voor bedrijfsadviseurs hebben onder meer betrekking op diploma, ervaring in de advisering
in de landbouwsector en permanente vorming. Ook de evaluatie van de eerder gegeven bedrijfsadviezen
zal de beoordeling mee bepalen.
De selectie van bedrijfsadviesdiensten moet garanderen dat een goede controle kan gebeuren en heeft
betrekking op administratieve eisen en de aanwezigheid van competenties onder de vorm van
gekwalificeerde bedrijfsadviseurs.
Subsidiabel advies omvat een of meerdere van de 14 modules (zie "beschrijving van de operatie"). De
advieselementen per module worden verder verfijnd in het bestek van de overheidsopdracht.

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

 Moeilijk controleerbare voorwaarde: onvoldoende kwaliteit van het advies

8.2.2.4.2. Beperkende maatregelen

 De beheersdienst stelt voor om bij een selectie de adviezen ook inhoudelijk te controleren en om
(ook) controles op de landbouwbedrijven uit te voeren.

8.2.2.4.3. Algemene evaluatie van de maatregel

Ten opzichte van de vorige programmaperiode wordt deze maatregel grondig hervormd. Zo worden de
adviesdiensten via overheidsopdrachten geselecteerd en worden de adviezen per thema gegroepeerd in
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modules. De maatregel is controleerbaar mits de corrigerende actie wordt geïmplementeerd.

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

8.2.2.6. Maatregelspecifieke informatie
Algemene beginselen ter waarborging van passende middelen in de vorm van regelmatig opgeleid en
gekwalificeerd personeel en adviserende ervaring en betrouwbaarheid wat betreft het onderwerp waarover
advies gegeven wordt. Identificatie van de elementen die onder het advies vallen

8.2.2.7. Andere belangrijke opmerkingen die van belang zijn voor het begrijpen en uitvoeren van de
maatregel
/
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