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Bedrijfsadvisering in de biologische landbouw 

Toelichting landbouwers en land- en tuinbouwscholen 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Sedert 1 april 2014 is er een adviseringssysteem in de biologische landbouw in voege gegaan die toelaat 
dat landbouwers en land- en tuinbouwscholen advies kunnen bekomen inzake biologische landbouw 
van erkende adviseurs. 

Sedert 1 april 2019 werd dit nieuwe adviseringssysteem in een nieuw jasje gestoken en verloopt alles 
volledig digitaal en dit via het e- loket. De papieren dossiers maakten plaats voor het digitale. 

Verder zijn er nog enkele extra nieuwe mogelijkheden binnen de advisering bijgekomen. De 
mogelijkheden voor de opmaak van een bedrijfsplan werden verruimd naar alle biologische 
landbouwers. Deze mogelijkheid wordt niet langer beperkt tot de biologische landbouwers die 
maximaal 3 jaar actief zijn in de biologische productie. Verder wordt een extra thema toegevoegd in de 
adviesverlening bij startersadvies en bedrijfsadvies voorzien, nl. bedrijfseconomie, kostprijsberekening en 
bedrijfseconomische berekening. 

1 AANVRAAG VOOR ADVIES GEBEURT VIA HET E-LOKET: 

Vanaf 1 april 2019 dient de landbouwer zijn vraag voor advies via het e-loket in te dienen. De handleiding 
vindt u op de pagina bedrijfsadvisering van onze website en is ook terug te vinden op het e-loket. De 
handleiding geeft stap voor stap aan wat u moet doen en start bij de startpagina van het e-loket 

Kort geschetst: 

 Inloggen via E-loket 
 Digitale sleutel kiezen (eID-kaartlezer/ via mobiele app / via token / cross border 

authentication) 

 Eventueel emailadres invoeren indien nog niet gekend 

 Gebruikersreglement accepteren 
o Pictogram: ‘meer aanvragen’ 
o Pictogram: ‘bedrijfsadvisering in de biologische landbouw’ 
o Overzicht soorten advies, met ‘plusteken’ waar u in aanmerking komt voor 

gesubsidieerd advies. 

o Soort advies kiezen 
o Aanvraag invullen: erkende adviseur kiezen/ sector en onderwerpen kiezen/ 

contractbedrag invullen / periode van advies invoeren. 

o Aanvraag ‘indienen’ 

Om uw aanvraag te kunnen indienen hebt u hierbij de volgende gegevens nodig: de erkende adviseur 
die u wenst te raadplegen, het contractbedrag, het soort advies, de sector en de onderwerpen, de 
periode waarbinnen dit advies in principe gegeven zal worden. 

Het is dan ook van belang dat u vóór de adviesaanvraag met de door u gekozen erkende adviseur 
duidelijke afspraken maakt over de inhoud van het advies (sector + onderwerpen), het contractbedrag (is 
exclusief btw), want deze gegevens dient u als landbouwer in te geven in het e-loket. 

De soorten advies waarvoor u in aanmerking komt worden op het e-loket aangegeven met een 
‘plusteken’. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/node/6524
https://www.landbouwvlaanderen.be/
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Wanneer u uw aanvraag hebt ingediend ontvangt de door u geselecteerde adviseur een email en kan 
de adviseur bevestigen of weigeren. Van deze bevestiging of weigering ontvangt u vervolgens een email. 
In het geval van bevestiging door de erkende adviseur kan de adviesperiode van start gaan. 

De wetgeving vindt u op de pagina bedrijfsadvisering van onze website. 

2 WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR U OM ADVIES TE 
BEKOMEN OVER DE BIOLOGISCHE LANDBOUW? 

U kunt als landbouwer of als land- en tuinbouwschool beroep doen op deze regeling inzake 
biobedrijfsadvisering. Dit betekent dat u advies over de biologische productie kunt ontvangen door een 
erkende adviseur. U kunt genieten van een korting op de factuur van de bedrijfsadviseur. 

Het kan gaan om bedrijfsadvisering in het kader van een eventuele omschakeling naar de biologische 
productie, of de opmaak van een biobedrijfsplan om een zicht te krijgen wat de biologische 
productiemethode zou betekenen voor uw bedrijf. 

Eens er omgeschakeld is naar de biologische productie is het advies eerder teelttechnisch georiënteerd, 
maar ook de marktperspectieven, bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische 
berekening komen aan bod. 
  

https://lv.vlaanderen.be/nl/node/6524
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Hier wordt een overzicht gegeven van wanneer, welk soort advies kan aangevraagd worden. 

 

 

2.1 SOORTEN ADVIES 

Binnen de soorten advies zijn twee grote groepen te onderscheiden. 

Enerzijds het omschakelingsadvies en de opmaak van het biobedrijfsplan, en anderzijds het 
startersadvies en bedrijfsadvies. 

De eerste groep advies is gericht op omschakeling, hoe zal mijn bedrijf eruit zien als ik omschakel naar 
de biologische productie. 

De tweede groep advies is eerder gericht op teelttechnisch advies, onkruidbestrijding, enz. specifiek voor 
biologische productie, maar marktperspectieven, bedrijfseconomie en kostprijsberekening komen ook 
aan bod. 

Het advies betreft geen advies voor de normale/reguliere werking van landbouwbedrijven, of voor 
wettelijke verplichtingen zoals bv. het aanvragen van vergunningen, indienen verzamelaanvraag.  
Dergelijke zaken behoren niet tot de subsidiabele onderwerpen.  Doel van het gesubsidieerde advies is 
om de landbouwer advies te geven met oog op biologische productie, en de eigenheden gekoppeld aan 
biologische productie, waarbij dit in hoofdzaak gegeven wordt aan de hand van bedrijfsbezoeken.   
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2.1.1 Omschakelingsadvies 

Voor wie? Voor u als gangbare landbouwer1, land- en tuinbouwschool zonder biologische 
productiemethode of kandidaat-biologische landbouwer2. 

2.1.2 Wat houdt dit omschakelingsadvies in? 

Het betreft hier bedrijfsadvisering in het kader van een eventuele omschakeling naar de biologische 
productiemethode. 

Het omschakelingsadvies moet minimaal drie van de volgende elementen bevatten: 

 Noodzakelijke stappen bij omschakeling 
 Te verwachten bedrijfsvoering 
 Beschrijving arbeidsbehoefte 
 Eerste bedrijfseconomische berekening 
 Steunmaatregelen 
 Huidige regelgeving 
 Afzetmogelijkheden 

2.1.3 Opmaak van een biobedrijfsplan 

Voor wie? Het betreft hier de opmaak van een biobedrijfsplan voor u als landbouwer, kandidaat-
biologische landbouwer en land- en tuinbouwschool. 

Het biobedrijfsplan is een soort bedrijfsontwikkelingsplan. Hoe zal mijn bedrijf eruitzien als dit een 
biologisch bedrijf wordt. Welke stappen zal ik moeten ondernemen, wat is de arbeidsbehoefte, kostprijs, 
wat leert de bedrijfseconomische berekening mij, … 

 
  

                                              
1 Gangbare landbouwer: de landbouwer die geen biologische productiemethode hanteert en geen biologische landbouwer, geen de startende biologische 
landbouwer, of geen biologische landbouwer is. 

Landbouwer: een natuurlijke of rechtspersoon die een land-of tuinbouwbedrijf (zijnde een bedrijfsmatige exploitatie, gericht op het voortbrengen en 
verzorgen van gewassen en landbouwhuisdieren in hoofdzaak voor de verkoop bestemd) op autonome wijze beheert  als vermeld in artikel 4, §3, van het 
decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het 
meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid 

2 Kandidaat-biologische landbouwer: de natuurlijke-of rechtspersoon die wil starten als biologische landbouwer en die voldoet aan één van de volgende 
voorwaarden: 

a) Een diploma behaald hebben van een landbouw gerelateerde opleiding 

b) Een installatieattest als vermeld in artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 204 betreffende de toekenning van subsidies voor 
naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector behaald hebben 

c) Minstens zestig dagen voltijds stage hebben gelopen op een biologisch land-of tuinbouwbedrijf. 
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Het biobedrijfsplan dient minimaal volgende elementen te bevatten: 

 Huidige bedrijfsvoering 
 Kansen en knelpunten van het bedrijf 
 Te verwachten bedrijfsvoering 
 Noodzakelijke stappen bij omschakeling 
 Teeltplan, beschrijving teelten 
 Beschrijving arbeidsbehoefte 
 Bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening 
 Nodige investeringen 
 Steunmaatregelen 
 Afzetmogelijkheden 

Het biobedrijfsplan moet opgemaakt worden binnen 12 maanden na ondertekening van het contract. 

2.1.4 Startersadvies 

Het startersadvies is voor startende biologische landbouwers3 en startende land- en tuinbouwscholen4. 
M.a.w. landbouwers en land- en tuinbouwscholen die de biologische productiemethode toepassen en 
bijgevolg een contract hebben afgesloten met een erkend controleorgaan en nog in de 
omschakelperiode zitten. 

Het startersadvies moet minstens één van de volgende elementen bevatten: 

 Onkruidbestrijding 
 Gewasbescherming 
 Bemesting 
 Verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden 
 Nieuwe teelten, beschrijving teelten 
 Bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening 
 Huidige regelgeving 
 Steunmaatregelen 
 Afzet en marketing 
 Bodembeheer 
 Bedrijfsmanagement 

2.1.5 Bedrijfsadvies 

Het bedrijfsadvies is voor de biologische landbouwer5 en de land- en tuinbouwschool met een 
biologische productiemethode. 
  

                                              
3 Startende biologische landbouwer: de landbouwer die geheel of gedeeltelijk is overgegaan tot de biologische productiemethode en zich in een 
omschakelingsperiode bevindt overeenkomstig de bepalingen van de biologische productiemethode 

4 Startende land- en tuinbouwschool: een land- en tuinbouwschool die geheel of gedeeltelijk is overgegaan tot de biologische productiemethode en zich in een 
omschakelingsperiode bevindt overeenkomstig de bepalingen van de biologische productiemethode 

5 Biologische landbouwer: de landbouwer die de biologische productiemethode voor een bepaalde productie toepast en daarvoor een contract heeft afgesloten met 
een erkend controleorgaan 
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Het bedrijfsadvies moet minstens één van de volgende elementen bevatten: 

 onkruidbestrijding 
 gewasbescherming 
 bemesting 
 verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden 
 nieuwe teelten, beschrijving teelten 
 bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening 
 huidige regelgeving 
 steunmaatregelen 
 afzet en marketing 
 bodembeheer 
 bedrijfsmanagement 

2.2 HOE VRAAG IK ADVIES AAN? 

Bij het inloggen op het e-loket zal u kunnen zien voor welke soorten advies u in aanmerking komt 
(omschakelingsadvies/biobedrijfsplan/startersadvies/bedrijfsadvies). Als gangbare landbouwer zal dit 
‘omschakelingsadvies’ en ‘biobedrijfsplan’ zijn. Bovendien zal u het budget kunnen raadplegen dat 
beschikbaar is, en uw eventuele contracten uit het verleden die u reeds hebt aangegaan kunnen 
raadplegen. 

Maak uit over welke aspecten u precies advies wenst. Bent u biologische landbouwer en wilt u advies 
over onkruidbestrijding, of wenst u eerder advies over de bedrijfseconomie en wenst u een 
kostprijsberekening te kennen, … 

Kijk na welke adviseur voor welk soort advies erkend is. De lijst ‘erkende bedrijfsadviseurs en erkende 
centra in de biologische productie’ vindt u op de pagina bedrijfsadvisering van onze website. 

Neem contact op met een van de erkende adviseurs waarvan u advies wenst te ontvangen. Spreek met 
de adviseur het soort advies af (rekening houdend met de soorten advies waarvoor u in aanmerking 
komt). Verder spreekt u af voor welk contractbedrag (exclusief btw) u advies wenst over welke 
sectoren en welke onderwerpen. 

De subsidie wordt berekend op basis van het contractbedrag. Het contractbedrag is het bedrag 
exclusief BTW. 

Spreek dus goed af met de erkende adviseur, welk soort advies u wenst, de onderwerpen, sector, het 
contractbedrag (excl. btw), de adviesperiode. Deze gegevens hebt u nl. nodig bij de aanvraag voor 
advies. 

De aanvraag doet u via het e-loket. U vindt de ‘handleiding voor de landbouwer’ op de pagina 
bedrijfsadvisering van onze website. 

Eens het advies verstrekt is en het contract beëindigd is, vult de landbouwer of land- en 
tuinbouwschool een evaluatieformulier in via het e-loket. 
  

https://lv.vlaanderen.be/nl/node/6524
https://lv.vlaanderen.be/nl/node/6524
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2.3 KORTING’ VOOR DE LANDBOUWER OF LAND -EN TUINBOUWSCHOOL 

Voor de verschillende soorten advies worden verschillende subsidiepercentages vastgelegd en een 
verschillend plafond. 

Hieronder een overzicht: 

 

Soort advies 

Percentage van het 
contractbedrag (exclusief btw) 

Maximaal plafond voor de landbouwer 
/land- en tuinbouwschool voor alle 

contracten per soort advies samen 

Omschakelingsadvies 75% 510 euro 

Biobedrijfsplan 75% 960 euro 

Startersadvies 75% 3200 euro 

Bedrijfsadvies 50% 4000 euro 

Het is de erkende adviesdienst die subsidie kan ontvangen voor het geven van deze adviezen. Het is wel 
zo dat deze subsidie volledig ten goede moet komen aan de landbouwer of land- en tuinbouwschool en 
de subsidie moet ook duidelijk vermeld worden als korting op alle documenten ter attentie van u, als 
landbouwer of land- en tuinbouwschool. 

Via het e-loket geeft u bij het indienen van een aanvraag voor advies het met de erkende adviseur 
afgesproken contractbedrag in. Het contractbedrag is het bedrag voor de adviesverlening exclusief btw. 
De subsidie, en voor u de ‘korting’ wordt op basis van dit contractbedrag berekend en is meteen 
zichtbaar op het e-loket 

Op hoeveel ‘korting’ hebt u recht? 

Het overzicht geeft per soort advies het maximale percentage aan per contract en het maximaal plafond 
dat bereikt kan worden met alle contracten die u gesloten hebt. 

Op het e-loket zal u kunnen zien voor welk soort advies u in aanmerking komt, welk budget u hiervoor 
nog hebt. Verder zal u bij het ingeven van een adviesaanvraag, na het invoeren van het contractbedrag 
kunnen zien hoeveel uw korting is voor de betreffende aanvraag. 

Wat betekent de korting? 

Een voorbeeld: Stel u bent biologische landbouwer en wenst bedrijfsadvies. Voor bedrijfsadvies is een 
maximaal percentage van 50% van het contractbedrag voorzien per contract, en is een plafond 
vastgelegd van 4000 euro. 

Per contract wordt maximaal 50% van het contractbedrag (d.i. exclusief btw) gesubsidieerd. Indien het 
contractbedrag 500 euro is, zal u een ‘korting’ van 250 euro ontvangen die door de Vlaamse overheid 
betaald wordt aan de erkende adviseur. U dient dan nog zelf 250 euro + eventuele btw aan de erkende 
adviseur te betalen. 

Wat betekent het plafond? 

Naast de 50% regel moet ook gekeken worden of het plafond niet overschreden wordt. Voor 
bedrijfsadvies ligt dat plafond op 4000 euro en kan u in totaal maximaal 4000 euro ‘korting’ genieten op 
de som van alle contractbedragen samen van deze erkende adviseurs. Stel dat al uw contracten 
(verspreid in de tijd) met de erkende bedrijfsadviseurs alle voor een contractbedrag zijn van 500 euro. 
Dat betekent dat u 16 contracten van 500 euro kunt sluiten met erkende adviseurs. Voor elk van deze 16 
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contracten kan u 250 euro ‘korting’ ontvangen op uw advies, samen geeft dit voor deze 16 contracten 
4000 euro korting, en wordt hiermee het plafond bereikt. Wenst u daarna nog beroep te doen op 
bedrijfsadvies dan zal u niet verder kunnen genieten van een ‘korting’, daar uw plafond bereikt is en zal 
u dus niet langer advies kunnen bekomen in het kader van dit adviseringssysteem. 

Hoe weet u als landbouwer of land- en tuinbouwschool of het plafond reeds bereikt is? 

Wanneer u via het e-loket naar de tegel ‘bedrijfsadvisering in de biologische landbouw’ gaat zullen de 
mogelijkheden voor advies verschijnen door een ‘plusteken’ rechts op de balk van de betreffende 
adviessoort. 

Wanneer u dit luik open klikt kan u het beschikbare budget raadplegen. 

Indien het plafond bereikt is zal geen ‘plusteken’ vermeld staan naast de adviessoort. (het ontbreken van 
een ‘plustekens’ kan ook betekenen dat de voorwaarden voor dat soort advies niet voldaan zijn, en u 
om deze reden geen beroep kan doen op dit soort advies). 

3 WAT NA HET ADVIES? EVALUATIE 

Na het laatste bedrijfsbezoek dient de landbouwer een evaluatie te doen van het bekomen advies. De 
evaluatie moet uiterlijk veertien werkdagen na het laatste bedrijfsbezoek ingediend worden via het e-
loket. 

Het is belangrijk als landbouwer om dit evaluatieformulier op het e-loket in te vullen. Het is voor ons 
belangrijk om uw ervaringen te kennen en zodoende het adviessysteem verder te kunnen verbeteren en 
te laten beantwoorden aan de noden en vragen van de landbouwers. 


