Bedrijfsadvisering in de biologische landbouw
Toelichting adviesdiensten

Sedert 1 april 2014 is er een nieuw adviseringssysteem in de biologische landbouw van
toepassing die toelaat dat landbouwers en land- en tuinbouwscholen advies kunnen bekomen
inzake biologische landbouw van erkende adviseurs.
Vanaf 1 april 2019, exact 5 jaar na de start van dit nieuwe adviseringssysteem wordt dit systeem
in een nieuw jasje gestoken en zullen de dossiers volledig digitaal verlopen en dit via het eloket. De papieren dossiers maken plaats voor het digitale.
Verder zijn er nog enkele extra nieuwe mogelijkheden binnen de advisering bijgekomen. De
mogelijkheden voor de opmaak van een bedrijfsplan worden 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.
U vindt een ‘handleiding voor de erkende adviseur’, met de te zetten stappen in het e-loket op
de pagina bedrijfsadvisering van onze website..
De wetgeving vindt u op de pagina bedrijfsadvisering van onze website.

Hier wordt een overzicht gegeven van wanneer, welk soort advies kan gegeven worden

Erkenning als adviesdienst in de biologische landbouw
Enerzijds is er de erkenning van de centra voor bedrijfsadvisering in de biologische landbouw,
en anderzijds de erkenning van de bedrijfsadviseur in de biologische landbouw
Om erkend te worden als bedrijfsadviseur in de biologische landbouw dient de bedrijfsadviseur
een aanvraag voor erkenning in te dienen. De bedrijfsadviseur wordt beoordeeld aan de hand
van een proef. Dergelijke proef wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd na het ontvangen
van erkenningsaanvragen.
Een erkenning kan aangevraagd worden voor:
- ofwel de types omschakelingsadvies en biobedrijfsplan
- ofwel voor de types startersadvies en bedrijfsadvies,
- ofwel voor omschakelingsadvies, opmaak biobedrijfsplan, startersadvies en
bedrijfsadvies

Verder kan de erkenning worden aangevraagd binnen een of meerdere van de volgende
sectoren of thema’s:
Sectoren:
- groenteteelt
- glastuinbouw
- akkerbouw
- varkenshouderij
- pluimveehouderij
- melkveehouderij
- geiten en schapen
- vleesvee
- pit-en steenfruit
- kleinfruit
- andere veehouderij
- voederteelten
- andere teelten
Thema’s:
-

bodembeheer
afzet en marketing
bedrijfsmanagement
bedrijfseconomie, kostprijsberekening en bedrijfseconomische berekening

Om als centrum erkend te worden moet het centrum:
- een zetel of een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest hebben met een permanent
secretariaat waar alle gegevens, nodig voor de controle en de uitvoering van de
aangelegenheden van dit besluit, ter beschikking zijn
- de administratieve en financiële controle van het Departement Landbouw en Visserij
aanvaarden
- over een administratieve uitrusting beschikken die het in staat stelt alle nodige gegevens op
papier en op elektronische drager aan de landbouwer, kandidaat-biologische landbouwer of
de land- en tuinbouwschool en het Departement Landbouw en Visserij ter beschikking stellen.
- over voldoende expertise beschikken over bedrijfsadvisering: dit betekent dat het centrum één
of meerdere erkende bedrijfsadviseurs in dienst heeft of een overeenkomst voor
onderaanneming voor een periode van minstens drie jaar heeft afgesloten met één of meer
erkende bedrijfsadviseurs.

Om als bedrijfsadviseur erkend te worden moet u voldoen aan de volgende voorwaarden
- een zetel of een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest hebben met een permanent
secretariaat waar alle gegevens, nodig voor de controle en de uitvoering van de
aangelegenheden van dit besluit, ter beschikking zijn
- de administratieve en financiële controle van het departement Landbouw en Visserij
aanvaarden
- beschikken over een getuigschrift of diploma van een studie om in staat te zijn
bedrijfsadvisering te geven
- beschikken over ervaring opgebouwd in of studies in de biologische landbouw
- beschikken over de volgende competenties
- gemotiveerd, oplossingsgericht, goed georganiseerd, klantgericht, communicatief,
flexibel en, betrouwbaar zijn
- kwalitatieve informatie op een duidelijke manier kunnen brengen
- prioritaire zaken op het gebied van bedrijfsmanagement kunnen identificeren en
oplossingen kunnen formuleren
- de sterktes/zwaktes van een landbouwbedrijf ten volle kunnen vaststellen,
inschatten en begrijpen met respect voor biologische landbouwvoering
- mogelijke strategieën en een plan van aanpak kunnen ontwikkelen om de
bedrijfsprestatie te verhogen
- de financiële impact van een gegeven advies kennen
- over een grondige kennis beschikken over onder meer biologische landbouw,
wetgeving, financiële implicaties, subsidies, agromilieumaatregelen
- nieuwe ontwikkelingen bio opvolgen
- minstens een jaar ervaring in praktijkgerichte biologische landbouw
- voor nieuwe bedrijfsvoorlichters: ervaring in biologische landbouw kunnen
aantonen en een verder verloop- en opleidingstraject kunnen voorleggen.
- over een administratieve uitrusting beschikken die hem in staat stelt alle nodige gegevens op
papier en op elektronische drager aan de landbouwer, kandidaat-biologische landbouwer of
de land- en tuinbouwschool en het Departement Landbouw en Visserij ter beschikking te
stellen.

Procedure erkenning als bedrijfsadviseur.
Om erkend te worden dient de bedrijfsadviseur een erkenningsaanvraag in bij het Departement
Landbouw en Visserij. Het sjabloon is te vinden op de pagina bedrijfsadvisering van de website
Landbouw en Visserij..
De erkenningsaanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:
1. voornaam en naam bedrijfsadviseur
2. adres van zetel of vestigingseenheid met permanent secretariaat in het Vlaams Gewest
van de bedrijfsadviseur
3. telefoon bedrijfsadviseur
4. e-mail bedrijfsadviseur
5. type van bedrijfsadvisering waarvoor een erkenning wordt aangevraagd
6. sectoren of thema’s waarvoor een erkenning wordt aangevraagd
Aan de erkenningsaanvraag moeten minstens de volgende documenten worden toegevoegd:
1.

CV waarin onder meer ervaring, persoonsgebonden en specifieke competenties en
referenties beschreven staan die aantonen dat de bedrijfsadviseur kwaliteitsvolle
bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw kan aanbieden
2. een bewijs van ervaring of studie in de biologische landbouw
3. in voorkomend geval een kopie van een overeenkomst met een erkend centrum

Een beoordelingscommissie beoordeelt aan de hand van een proef of de bedrijfsadviseur
beschikt over de competenties. Dergelijke proef wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd. De
proef bestaat uit een casestudie en een evaluatiegesprek.
De proef wordt georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij en dit eenmaal per
kwartaal, na het ontvangen van een erkenningsaanvraag.
U zal nadat wij uw erkenningsaanvraag ontvangen hebben, ingelicht worden over de datum en
plaats van de proef.
Indien u voldoet aan de voorwaarden kan u vervolgens erkend worden als bedrijfsadviseur.
Van zodra de Minister u als bedrijfsadviseur in de biologische landbouw heeft erkend wordt u
hiervan op de hoogte gebracht.
Procedure erkenning als centrum
Om erkend te worden, dient het centrum een erkenningsaanvraag in bij het Departement
Landbouw en Visserij. Het sjabloon zal hier te vinden zijn.
De erkenningsaanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:
1. naam centrum
2. adres van zetel of vestigingseenheid met permanent secretariaat in het Vlaams Gewest van
het centrum
3. rekeningnummer centrum
4. voornaam en naam verantwoordelijke
5. adres verantwoordelijke

6. telefoon verantwoordelijke
7. e-mail verantwoordelijke
8. type van bedrijfsadvisering waarvoor een erkenning wordt aangevraagd.
Aan de erkenningsaanvraag worden minstens de volgende documenten toegevoegd:
1. een kopie van de statuten van het centrum
2. een bewijs waaruit blijkt dat men ten minste één erkende bedrijfsadviseur in dienst heeft of
met tenminste één erkende bedrijfsadviseur een overeenkomst voor onderaanneming heeft
afgesloten.
Wanneer het centrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden kan het centrum erkend worden.
Van zodra de Minister het centrum erkend heeft als centrum in de biologische landbouw wordt
het centrum hiervan op de hoogte gebracht.
Op de pagina bedrijfsadvisering vindt u de lijst ‘erkende bedrijfsadviseurs en erkende centra in
de biologische productie’ met vermelding van het soort advies waarvoor ze erkend zijn.+
contactgegevens (email, telefoon, adres).

