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13 JUNI 2001. — Omzendbrief 28c
betreffende de boekhoudkundige opvolging van de VLIF-beslissingen m.b.t. de rentesubsidies,

de premies en de waarborg

Aansluitend bij de omzendbrief 28a inzake de nieuwe VLIF-regelgeving(1) voor land- en tuinbouwproductiebe-
drijven en de omzendbrief 28b inzake de nieuwe VLIF-regelgeving voor de coöperatieve vennootschappen voor afzet,
verwerking en dienstverlening voor aanvragen ingediend vanaf 01/01/2000, is deze omzendbrief de opvolger van
omzendbrief 15c d.d. 01/08/1996 met betrekking tot de opvolging van de VLIF-beslissingen. Onverminderd de
bepalingen van de overeenkomst tussen de erkende kredietinstellingen en het VLIF, zijn er concreet enkele bestaande
richtlijnen en formulieren gewijzigd, aangevuld of verduidelijkt en zijn er andere toegevoegd naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de nieuwe VLIF-regelgeving.

Vermits de nieuwe VLIF-regelgeving nu ook voorziet in steunverlening aan verrichtingen(2) die door de aanvrager
volledig met eigen middelen(3) worden gefinancierd, richt deze omzendbrief zich niet alleen tot de kredietinstellingen,
maar ook tot de aanvragers van VLIF-steun in de vorm van kapitaalpremies(4) voor verrichtingen uitgevoerd met eigen
middelen.

Op eenvoudig verzoek kan de tekst van deze omzendbrief in elektronische vorm (e-mail of op diskette) bezorgd
worden zodat belanghebbenden die dan zelf actueel kunnen houden.

De volgende hoofdstukken komen in deze omzendbrief aan bod :

— Mededeling van de VLIF-beslissing

— Aan het VLIF door te sturen gegevens en wijzigingen

— Berekening van de VLIF-rentesubsidie

— Opvraging + uitbetaling van VLIF-rentesubsidies

— Uitbetaling van kapitaalpremies

— Stopzetting van de VLIF-tussenkomsten

— Opvolging inzake VLIF-waarborg en achterstallige kredieten.

1. TOEPASSINGSGEBIED

Ingevolge de regionalisering van het Landbouwinvesteringsfonds met ingang van de begroting 1993 is het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) bevoegd voor de dossiers die werden ingediend vanaf 01/04/1992.

Deze dossiers dragen een VLIF-nummer 854.472/96 en hoger of hebben een nummer in het formaat x-xx-xxxx/x
waarbij het eerste cijfer 1, 3 of 5 is naargelang het type van aanvraag (resp. van productiebedrijven, van coöperatieven
voor afzet, verwerking en afzet, overbruggingskredieten).

Het is evenwel mogelijk dat ingevolge een herziening of een uitstel van aflossing op een federaal dossier met een
nieuwe beslissing van na 1/1/1993 de bijkomende steun dient te worden opgevraagd bij het VLIF terwijl het dossier
zelf een federaal dossier blijft met de initiële steun ten laste van het federale LIF (zie omzendbrief nr. 6).

De meeste passages in deze omzendbrief zijn van toepassing op alle VLIF-dossiers. Indien uitsluitend van
toepassing op aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2000 (= VLIF-nummer vanaf x-00-0874/2), wordt dit uitdrukkelijk
vermeld.

2. MEDEDELING VAN DE VLIF-BESLISSING

Na goedkeuring van de VLIF-steun en de vastlegging(5) van de kosten die hieruit voortvloeien (ook na herziening
van een beslissing) deelt het VLIF de genomen beslissing mee aan de kredietinstelling door middel van een formulier
″NOTIFICATIE″ (zie model in bijlage 1) en/of aan de kredietnemer.

Naast de identificatiegegevens van het dossier bevat het formulier ″NOTIFICATIE″ de volgende vermeldingen
en/of rubrieken :

Beslissing :

Dit is een cruciale datum voor een VLIF-dossier omdat in alle correspondentie hiernaar verwezen wordt.

Kredieten

Deze rubriek omvat de kredietgegevens zoals ze op het aanvraagformulier voorkwamen met :

- de duur : looptijd van het krediet uitgedrukt in aantal periodes :

- de duur van een periode : geeft aan hoeveel maanden er tussen de vastgestelde kapitaalvervaldagen liggen :
1 maand, 3 maand, 6 maand of 12 maand. Hierbij dient erop gelet te worden dat een jaarlijkse kapitaalaflossing die
bijvoorbeeld om de 3 maand in 4 gelijke delen wordt betaald, toch een jaarlijkse aflossing is en geen trimestriële. De
bruto-intrest(6) wordt dan immers op jaarbasis berekend, maar eventueel ook betaald in 4 gelijke delen, zodat de
rentesubsidie ook op jaarbasis dient berekend te worden.

- de rente : de jaarlijkse kredietrentevoet. Bij de berekeningen neemt het VLIF voor de eenvoud een gelijk deel van
de jaarlijkse rentevoet als het kapitaal semestrieel, trimestrieel of maandelijks afneemt.

- Vrijstelling : het door de kredietinstelling toegekende uitstel van kapitaalaflossing bij het begin(7) van het krediet
(uitgedrukt in aantal periodes)

- Waarborg : de door de kredietinstelling gevraagde VLIF-waarborg (bedrag).
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Rentesubsidies
Elke subsidie wordt apart weergegeven, weliswaar samengebracht per steuncategorie (investeringen com-

munautair(8), installatie communautair, louter regionale steun) met de volgende kenmerken :
* Nr : volgnummer van de subsidie
* Subsidie : percentage rentesubsidie
* Duur : uitgedrukt in periodes
* Bedrag : gesubsidieerde kredietschijf
* Omschrijving : korte beschrijving van de aard van de verrichting
* Vr : aantal periodes vrijstelling van kapitaalaflossing bij het begin van de looptijd van het krediet (inbegrepen in

de totale duurtijd onder ″Duur″)
* St. : steunstelsel : De betekenis van elk stelselnummer is uitgelegd in de samenbundeling van de

VLIF-regelgeving
* Kr. : nummer van het krediet (zie bovenaan de notificatie) waarop de rentesubsidie betrekking heeft.
* Oud : geeft bij herzieningen aan uit welke subsidie deze nieuwe subsidie voortkomt (zie Berekening van de

VLIF-rentesubsidies, punt 4.2.).
Opmerking : Het is mogelijk dat er (een) volgnummer(s) niet vermeld is (zijn) : als een rentesubsidie wijzigt (door

een herziening bvb.) krijgt een nieuwe subsidie een volgend ongebruikt volgnummer en worden de herziene subsidies
niet meer weergegeve.

Bij een gespreide kredietopneming dienen de verschillende opnemingen te worden aangerekend op de
gesubsidieerde schijven van het betreffende krediet in de volgorde van het volgnummer (kolom ″Nr. » ) bij een eerste
beslissing, ongeacht de volgorde van afdrukken.

Als een VLIF-beslissing herzien wordt, behouden de nieuwe subsidies de oorspronkelijke rangorde als de subsidie
waaruit deze nieuwe subsidie voortkomt (zie kolom ″Oud″).

Met buitengewone vervroegde terugbetalingen worden eerst de niet-gesubsidieerde kredietschijven vereffend,
vervolgens deze met subsidie in de omgekeerde volgorde (cfr. volgnummer als er geen herzieningen zijn geweest en
nummer ″Oud″ bij herziene beslissingen).

Waarborgen
* Nr : volgnummer
* Bedrag van de effectief toegekende VLIF-waarborg :
— maximaal 75 %van de gesubsidieerde kredietschijven voor dossiers ingediend vóór 01/01/1994
— maximaal 90 %van de gesubsidieerde kredietschijven voor dossiers ingediend vanaf 01/01/1994
(max. 80 %na aanpassing van de Vlaamse regelgeving ter zake aan de Europese mededeling betreffende de

toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun in de vorm van garanties).
* Duur van de waarborg
* + Vrijstelling : aantal periodes met vrijstelling van kapitaalaflossing (dienen toegevoegd te worden bij de reeds

vermelde waarborgduur om te komen tot de totale waarborgduur)
* Krediet : nummer van het krediet waarop de toegekende waarborg betrekking heeft.
Te betalen waarborgbijdrage :
Het vermelde bedrag is de totale te betalen waarborgbijdrage die betrekking heeft op de voorliggende beslissing.

Deze bijdrage dient uiterlijk 60 kalenderdagen na de beslissingsdatum vermeld op de notificatie voldaan te zijn
(ontvangen door het VLIF).

Deze bijdrage is door de kredietinstelling te betalen met vermelding van het VLIF-dossiernummer. Als er een
gegroepeerde betaling wordt gedaan van bijdragen voor verschillende dossiers, dan dient de vermelding op de
overschrijving de referentie van een lijst te bevatten (lijstnummer). Om elke bijdrage te kunnen registreren uit hoofde
van een individuele beslissing dient de kredietinstelling, parallel aan de betaling, een lijst aan het VLIF te bezorgen met
voor elke bijdrage het VLIF-dossiernummer, de kredietnemer, het betaalde bedrag.

Opmerkingen en/of voorwaarden :
Voorwaarden gehecht aan de betreffende steunverlening, gevolgd door de melding waarop deze voorwaarde slaat

(″geldig voor :... » ).
Indien er helemaal geen steun wordt verleend, staat hier de vermelding ″ONGUNSTIG″. De reden hiervan staat

dan vermeld onder de volgende rubriek ″Commentaar″.
Commentaar :
Geeft de bij de behandeling vastgestelde specifieke bemerkingen, zoals bijvoorbeeld : reden van geheel of

gedeeltelijke ongunstige beslissing, reden van herziening, toelichting bij gestelde voorwaarden,....
Voor dossiers ingediend vanaf 01/01/2000 bevat het formulier ″NOTIFICATIE″ enkele bijkomende rubrieken

omdat voortaan de subsidiabele kosten van de verrichting bepalend zijn voor de steunverlening en niet meer
uitsluitend het kredietbedrag. Bij de verrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen investeringen en installaties
omdat de steunverlening voor beide categorieën totaal verschillend is.

Investeringen
— Nr. : volgnummer van de betreffende investering
— Type : korte omschrijving van de betreffende investering
— Steun : steunvolume uitgedrukt in percent van de subsidiabele investeringskost : 10%, 20%, 30 %of 40

%naargelang de aard van de investering (desgevallend 0 %bij een door de regelgeving voor subsidiëring a priori
uitgesloten investering).

— Voorziene kosten : het netto bedrag van de investering (exclusief BTW, kosten,...) zoals vermeld op de aanvraag
om VLIF-tussenkomst (of aangepast tijdens het onderzoek van de aanvraag).

— Subs. kosten : het bedrag van de investering waarop steun verleend wordt. Hier wordt 0 vermeld als de
verrichting om een bepaalde reden niet subsidieerbaar is.

— Kr. : volgnummer van het krediet waarmee deze investering geheel of gedeeltelijk is gefinancierd
— Geleende subs. kost : het deel van subsidiabele kosten dat met (een deel van) het genoemde krediet werd

gefinancierd
Installatie
zelfde kenmerken als de rubriek ″Investeringen″, met uitzondering van het steunvolume. De vestigingssteun is

niet gebaseerd op een vast percentage van de subsidiabele kost, maar behelst een vestigingspremie van maximaal
25.000 euro (1.000.000 BEF voor aanvragen van vóór 01/01/2002), eventueel vermeerderd met een rentesubsidie.
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Rentesubsidies
In deze rubriek is de totale geactualiseerde steun weergegeven als het om investeringen gaat. Deze bedragen

vormen samen met de totale investeringspremie de som van het toegekende steunvolume van elke investering, nl. het
gesubsidieerd bedrag x percentage steun (zie kolom ″Steun″ onder de rubriek Investeringen).

Kapitaalpremies
Per type premie (investeringen en/of vestiging) wordt hier de som van de respectievelijke bedragen weergegeven.
3. AAN HET VLIF DOOR TE STUREN GEGEVENS
Na ontvangst van dit notificatieformulier dient de kredietinstelling de kredietgegevens betreffende dit dossier aan

het VLIF mede te delen in geval van een gunstige beslissing. Dit kan gebeuren :
— ofwel bij een afzonderlijk schrijven;
— ofwel door ze te vermelden op een kopie van dit formulier die wordt teruggestuurd naar het VLIF;
— ofwel langs elektronische weg (met informaticadrager, e-mail of via internet). Kredietinstellingen die

geı̈nteresseerd zijn voor deze vorm van gegevensuitwisseling kunnen voor de details i.v.m. het formaat van de te
leveren gegevens contact opnemen met de cel ″Boekhouding en Ondersteuning″ van het VLIF.

Dienen per betreffende krediet(schijf) te worden opgegeven :
- contractdatum
- eerste vervaldag waarbij effectief kapitaal dient te worden terugbetaald (datum)
- duur van een aflossingsperiode
(jaarlijks : 12 maanden / semestrieel : 6 maanden / trimestrieel : 3 maanden / maandelijks : 1 maand)
- kredietopnemingen : datum + bedrag van alle opnemingen voor de betreffende kredieten (of -schijven).
In het kader van een correcte opvolging van de verleende steun door het VLIF door middel van het

informaticasysteem dient elke wijziging aan de kredietmodaliteiten die invloed heeft op de berekening van de
VLIF-steun aan het VLIF te worden medegedeeld, zoals bijvoorbeeld :

— wijziging van de aflossingsperiode
— wijziging duurtijd van het krediet
— wijziging van vervaldag
— wijziging van kredietrentevoet
— ...
In de loop van het krediet dienen eventuele (gedeeltelijke) vervroegde buitengewone terugbetalingen aan het VLIF

te worden gemeld (de gewone contractuele kapitaalaflossingen niet).
Als de gesubsidieerde verrichting uitsluitend met eigen middelen is gefinancierd, en de aanvrager zelf een

aanvraag om VLIF-tussenkomst heeft ingediend, wordt de steun uitsluitend toegekend in de vorm van een
kapitaalpremie. In dat geval zal de beslissing alleen aan de aanvrager worden meegedeeld en zullen er uiteraard geen
rubrieken op de notificatie voorkomen met betrekking tot rentesubsidie.

Aansluitend hierop en vanzelfsprekend, dient het VLIF ingelicht te worden van elke wijziging in de identificatie
van de aanvrager, het bedrijf of bedrijfsleiders (statuut aanvrager, adreswijziging,...).

Met het oog op een vlotte verwerking van alle correspondentie met het VLIF dient steeds het VLIF-dossiernummer
te worden vermeld.

4. BEREKENEN VAN DE VLIF-RENTESUBSIDIE
4.1. Principes
Elke rentesubsidie wordt berekend op basis van een gesubsidieerd bedrag dat wordt afgebouwd per

aflossingsperiode in een fictief (9) lineair aflossingsplan dat loopt over de duurtijd van de toegekende rentesubsidie
ongeacht hoe en over welke periode het betreffende krediet wordt terugbetaald.

Voorbeeld
Krediet van 100.000 euro over 15 jaar (jaarlijkse terugbetalingen)
- VLIF-Steun : 4 %- 10 periodes op 80.000 euro
-> Het gesubsidieerd bedrag daalt jaarlijks met 8000 euro
Met driemaandelijkse kapitaalaflossingen daalt het gesubsidieerd bedrag trimestrieel met 2000 euro, maar dan is

de duur van de rentesubsidie 40 periodes.
Opgelet :
- De intresten moeten berekend worden naar het aantal dagen, waarbij de maanden aan 30 dagen en het jaar aan

360 dagen worden geteld.
- De dag van opneming zal niet meegerekend worden, de dag van aflossing wel.
- De rentesubsidies worden berekend na vervallen termijn.
- Uitsluitend de werkelijk uitstaande bedragen komen in aanmerking.
4.2. Gespreide en onvolledige kredietopnemingen
Het akkoord van het VLIF dient gevraagd te worden ingeval van verlenging van de toegestane kredietopnemings-

periode van 2 jaar (zie omzendbrief 28a, punt 9.1.).
Indien bij de eerste terugbetaling in kapitaal de som van de reeds opgenomen bedragen lager blijft dan het

gesubsidieerde bedrag en er geen opneming meer is vóór de 3de vervaldag, en voor zover de financiële instelling het
VLIF niet heeft verwittigd dat het toegestane krediet wordt teruggebracht tot het reeds opgenomen bedrag, zijn de
volgende beginselen van toepassing bij het berekenen van het bedrag van de VLIF-subsidie :

1. Bij de eerste vervaldag in kapitaal zal de door het fictief aflossingsplan voorziene terugbetaling in mindering
worden gebracht van het gesubsidieerd kapitaal op dat ogenblik;

2. Bij de tweede vervaldag in kapitaal zal, rekening gehouden met het nog niet opgenomen bedrag en de reeds
gedane aflossing, een nieuw fictief plan worden opgesteld op grond van het uitstaande saldo en het aantal
overblijvende vervaldagen (zie hiernavolgende voorbeelden A in hypothese 1 voor integrale betoelaging en in
hypothese 2 voor gedeeltelijke betoelaging).

Daarentegen wordt, in de gevallen waarin na de eerste vervaldag de nog niet opgenomen kredietschijf wel wordt
opgenomen, het oorspronkelijk voorzien fictief aflossingsplan behouden (zie hiernavolgende voorbeelden B in
hypothese 1 voor integrale betoelaging en in hypothese 2 voor gedeeltelijke betoelaging).

Bij de tweede vervaldag dient dezelfde handelswijze zoals hiervoor beschreven te worden gevolgd.
Hypothese 1 : een door het VLIF integraal gesubsidieerde lening.
Door het VLIF verleende rentesubsidie : 4 %gedurende 10 jaar op 100.000 euro
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Bij de eerste vervaldag in kapitaal werd al 82.000 euro opgenomen.

Voorbeeld A : geen enkele opneming meer nà de eerste vervaldag in kapitaal.

Voorbeeld B : na de eerste vervaldag in kapitaal, en vóór de tweede, is er nog een bijkomende opneming van
18.000 euro

Vervaldag
Voorbeeld A Voorbeeld B

Aflossing Saldo na de vervaldag Aflossing Saldo na de vervaldag

1e vervaldag 10.000 72.000 10.000 72.000

opneming - - (+ 18.000) 90.000

2e vervaldag 8.000 64.000 10.000 80.000

3e vervaldag 8.000 56.000 10.000 70.000

4e vervaldag 8.000 48.000 10.000 60.000

5e vervaldag 8.000 40.000 10.000 50.000

6e vervaldag 8.000 32.000 10.000 40.000

7e vervaldag 8.000 24.000 10.000 30.000

8e vervaldag 8.000 16.000 10.000 20.000

9e vervaldag 8.000 8.000 10.000 10.000

10e vervaldag 8.000 - 10.000 -

Hypothese 2 : een door het VLIF slechts gedeeltelijk gesubsidieerde lening.
Door de financiële instelling toegestaan krediet : 100.000 euro gedurende 10 jaar met rentevoet van 6,75 %.
Door het VLIF verleende rentesubsidie : 4 %gedurende 10 jaar op 82.000 euro
Bedrag door de begunstigde bij de eerste vervaldag opgenomen : 82.000 euro
Voorbeeld : Plan A - geen bijkomende opneming na 1e vervaldag

Plan B - bijkomende opneming na 1e vervaldag.

Plan van de financiële instelling Plan van het VLIF - A. Plan van het VLIF - B.

Aflossing
Saldo

na
de vervaldag

Aflossing
Saldo

na
de vervaldag

Aflossing
Saldo

na
de vervaldag

1e vervaldag 10.000 72.000 8.200 +
1.800 BA*

72.000 72.000

opneming
180.000

- 90.000 - - 8.200 + 1.800
BA* (opneming

18.000)

73.800

2e vervaldag 10.000 80.000 8.000 64.000 8.200 65.600

3e vervaldag 10.000 70.000 8.000 56.000 8.200 57.400

4e vervaldag 10.000 60.000 8.000 48.000 8.200 49.200

5e vervaldag 10.000 50.000 8.000 40.000 8.200 41.000

6e vervaldag 10.000 40.000 8.000 32.000 8.200 32.800

7e vervaldag 10.000 30.000 8.000 24.000 8.200 24.600

8e vervaldag 10.000 20.000 8.000 16.000 8.200 16.400

9e vervaldag 10.000 10.000 8.000 8.000 8.200 8.200

10e vervaldag 10.000 - - - 8.200 -

* buitengewone aflossing.
** de opneming van 18.000 euro mag slechts voor 1800 euro in aanmerking komen voor het VLIF-plan, gezien de

door het VLIF-begunstigde lening slechts 82.000 euro beliep, met een normaal saldo van maximum 73.800 euro na de
1e vervaldag.

Bij een buitengewone aflossing worden eerst de niet-gesubsidieerde gedeelten van het krediet gedelgd, vervolgens
de door het VLIF gesubsidieerde gedeelten in omgekeerde volgorde van het volgnummer (initiële beslissingen) en van
het nummer onder de rubriek ″Oud″ bij herziene beslissingen (zie NOTIFICATIE). Hierdoor ontstaat voor elke
betrokken kredietschijf een nieuw fictief saldo dat terug lineair daalt over de nog resterende duurtijd van de
rentesubsidie.

Als evenwel een ander aflossingsplan wordt afgesproken (bvb. met dezelfde aflossingen over een kortere duur),
dan dient het VLIF hiervan te worden ingelicht.

Zodra duidelijk is dat een kredietopneming beperkt zal blijven tot de op dat moment onvolledige opneming, dan
dient het VLIF hiervan op de hoogte gebracht te worden. Afhankelijk van de verleende subsidies t.o.v. het initieel
kredietbedrag, zal het VLIF het met de aanvraag doorgegeven kredietbedrag herleiden of de geldende beslissing
herzien in functie van dit herleide kredietbedrag. Op die manier worden de aflossingsplannen bekomen volgens de
bovenstaande methode vervangen door nieuwe (gewone) aflossingsplannen.
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5. OPVRAGEN VAN DE VLIF-RENTESUBSIDIES
De afrekeningsstaten volgens het model in bijlage 2 met de opgevraagde steun voor de dossiers waarvan de

jaarvervaldag in het betreffende trimester valt, moeten bij het begin van elk trimester naar het VLIF gestuurd worden.
De betaling volgt dan tegen het einde van het trimester.

De afrekeningsstaten voor het 4e trimester dienen echter reeds in september te worden doorgestuurd opdat de
betreffende rentesubsidies nog met de begrotingsmiddelen van het lopende jaar zouden kunnen uitbetaald worden.

Indien het krediet wordt terugbetaald door middel van maandelijkse, trimestriële of semestriële kapitaalaflossin-
gen dient de afrekeningsstaat 12, 4 of 2 periodes te omvatten van respectievelijk 30, 90 of 180 dagen waarbij het
gesubsidieerd bedrag maandelijks, trimestrieel of semestrieel afneemt.

De steun kan maar opgevraagd worden voor de dossiers waarvoor de kredietinstelling een VLIF-beslissing
ontving. Zodra deze er is, kan onmiddellijk steun opgevraagd worden voor de periode(s) met een verstreken
jaarvervaldag, ongeacht het trimester van deze verstreken jaarvervaldag. Moet die eerste jaarvervaldag nog komen,
dan dient deze eerste opvraging opgenomen te worden in de afrekeningsstaten van het trimester waarin de
jaarvervaldag valt.

Alle afrekeningsstaten moeten volgende gegevens vermelden (zie model in bijlage 2) :
1. Identificatie van het dossier
a. VLIF-dossiernummer
b. naam en woonplaats van de begunstigde
c. brutorentevoet van het krediet
d. looptijd van het krediet (in periodes)
2. VLIF-beslissing
e. datum van de beslissing
f. gesubsidieerd(e) bedrag(en) zoals weergegeven in de ministeriële beslissing
g. percentage rentesubsidie
h. duur van de rentesubsidie met tussen haakjes aantal jaren uitstel van kapitaalaflossing (in periodes)
i. soort steun :
hetzij (C) communautair, (CI) communautair eerste installatie of (REG) nationaal
hetzij vermelding van de betreffende omzendbrief bij speciale tussenkomsten.
3. Opneming van het krediet
j. datum (data) van opneming
k. bedrag van elke opneming
l. einddatum van rentesubsidie
4. Terugbetaling van het krediet
m. frequentie van de kapitaalaflossingen : M : maandelijks

T : trimestrieel
S : semestrieel
J : jaarlijks

n,o,p : datum, de aard evenals het bedrag van de kapitaalaflossing. Deze drie kolommen worden slechts ingevuld
wanneer een wijziging van het fictief aflossingsplan optreedt : aanduiding A bij vervroegde buitengewone aflossing, S
bij opheffing van de rentesubsidie en R bij intrekking van de aanvraag.

5. Berekening van de rentesubsidie
q. aantal dagen waarover de intrest loopt
r. saldo van het gesubsidieerd kapitaal volgens het fictief aflossingsplan
s. bedrag van de opgevraagde rentesubsidie
Net zoals de kredietgegevens (zie punt 3 van deze omzendbrief) kunnen binnenkort ook de opvragingen van

rentesubsidie worden ingediend op elektronische wijze. Kredietinstellingen die geı̈nteresseerd zijn voor deze vorm van
opvraging kunnen voor de details i.v.m. het formaat van de te leveren gegevens contact opnemen met de cel
″Boekhouding en Ondersteuning″ van het VLIF.

Per categorie steun (C/CI/REG/speciale maatregel) dienen afzonderlijke afrekeningsstaten te worden opgemaakt.
Deze worden aan het VLIF opgestuurd worden :

- in 3 exemplaren voor de communautaire steun (C en CI)
- in 2 exemplaren voor de regionale steun (REG), speciale maatregelen,...
De erkende kredietinstellingen worden erop gewezen dat een correcte uitsplitsing van de verschillende types

rentesubsidie over de respectievelijke afrekeningsstaten van het grootste belang is voor een vlotte uitbetaling.
De verschillende afrekeningsstaten :
1) communautaire steun in het kader van een bedrijfsverbeteringsplan / investeringen : C (Stelsel 1)

— een aparte lijst voor de dossiers ingediend vóór 2000 (tot en met VLIF-nr. 1-00-0873/1) enerzijds
en voor de dossiers ingediend vanaf 2000 (vanaf VLIF-nr. 1-00-874/2) anderzijds
2) communautaire steun in het kader van een eerste installatie / vestiging : CI (Stelsel 5)

— een aparte lijst voor de dossiers ingediend vóór 2000 (tot en met VLIF-nr. 1-00-0873/1) enerzijds
en voor de dossiers ingediend vanaf 2000 (vanaf VLIF-nr. 1-00-874/2) anderzijds
3) louter regionale steun : REG (10)
a) op basis van een initiële VLIF-beslissing voor gewone dossiers
(stelsels 3, 6, 7, 7D en 9)
b) op basis van een initiële VLIF-beslissing voor speciale dossiers (stelsel 8) :
per categorie een afrekeningsstaat (cfr. de speciale omzendbrieven ter zake)
c) bijkomende steun ingevolge een herziening van het type 1 (cfr. omzendbrief nr. 6)
van een initieel federaal dossier (LIF-nrs. # 854.471 /95) (type 2 kan worden
opgenomen in één van de gewone hierboven opgesomde staten aan het VLIF naargelang het steunstelsel) : een

staat voor elk van de 3 bovenstaande steuntypes.
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d) bijkomende steun ingevolge een uitstel van aflossing (stelsel 8) :
- een afrekeningsstaat per speciale maatregel die zowel de initieel federale als initieel regionale dossiers omvat
- voor gewone gevallen (buiten een speciale maatregel) :
-> indien initieel dossier federaal is : afzonderlijke staat
-> indien initieel dossier regionaal is : bijkomende steun op te nemen in de listing 3a) - regionale steun.
De totale steun na een herziening of uitstel met bijkomende kosten bestaat elk resterend jaar uit een initiële steun

(al dan niet ten laste van het federale LIF) en een bijkomende steun.
Omdat elke betaling moet kunnen gekoppeld worden aan een vastlegging hiervoor in het jaar van beslissing dient

voor elke op te vragen rentesubsidie een code te worden vermeld, nl. het jaar van VLIF-beslissing. Bij elke afrekening
dient een opgave van de subtotalen per code (jaar van beslissing) gevoegd te worden Herzieningen van het type 1 of
uitstellen van aflossing veranderen de initiële code van de steun niet. Bij een herziening van het type 2 (= nieuw
dossier) krijgt de steun de code van het jaar van herziening.

Uitzondering hierop zijn de uitstellen van aflossing en de herzieningen van het type 1, met bijkomende kosten voor
het VLIF, die werden beslist na 1/1/1993 op een initieel federaal dossier. Aangezien de oorspronkelijke code maximaal
92 kan zijn terwijl het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds geen steun toekende vóór 1993 en de uitbetaling dus moet
verbonden worden met een vastlegging van na 1992, dienen deze opgevraagde rentesubsidies de code van het
beslissingsjaar van het uitstel of de herziening te dragen.

Minimumrente ten laste van de kredietnemer
a) Voor de VLIF-aanvragen ingediend t.e.m. 31/12/1999
Wanneer de kredietinstelling de nominale rentevoet van een krediet met LIF-tussenkomst vermindert, dient zij er

zorg voor te dragen dat de richtlijnen aangaande de rentevoet die ten laste moet blijven van de betrokkene
gerespecteerd wordt en is zij er ambtshalve toe gehouden, daar waar het nodig is, de opgevraagde VLIF-rentesubsidie
te beperken. Ter herinnering wordt in onderstaande tabel de minimumrentevoet gegeven die ten laste van de
kredietnemer moet blijven, afhankelijk van de indieningsdatum van het dossier en het steunstelsel :

Federale dossiers (*) ingediend Geregionaliseerde
Vlaamse dossiers ingediend

vóór 01/04/85 van 01/04/85
t.e.m. 06/10/89

van 07/10/89
t.e.m. 31/03/92

van 01/04/92
t.e.m. 31/03/95

van 01/04/95
t.e.m. 31/12/99

Stelsel 1 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Stelsel 3 3 % 3 % 5 % 5 % 3 %

Stelsel 5 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Stelsel 6 3 % 5 % 5 % 5 % 3 %

Stelsel 7 3 % 5 % 5 % 5 % 3 %

Stelsel 7D 3 % 5 % 5 % 5 % 3 %

Stelsel 8 (**) (**) (**) (**) (**)

Stelsel 9 3 % 3 % 5 % 5 % 3 %

(*) De bijkomende steun ingevolge uitstellen van aflossing of herziening op federale dossiers is ten laste van het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en hiervoor dienen de toenmalige minima ten laste te worden nageleefd.

(**) Stelsel 8 omvat
- de steun voor speciale kredieten (overbruggingskredieten bvb) waarvoor de minimumlast voor de kredietnemer

wordt vermeld in de desbetreffende omzendbrieven;
— de bijkomende steun voor uitstellen van aflossing waarbij de minimumlast geldig voor de basissteun wordt

aangenomen.
b) Voor de VLIF-aanvragen ingediend vanaf 01/01/2000 geldt er geen minimumrente ten laste van de

kredietnemer meer.
Uiteraard kan de toegekende rentesubsidie niet hoger zijn dan de kredietrentevoet bij het begin van het krediet.

Anderzijds dient de kredietinstelling zelf de opgevraagde steun te beperken mocht de kredietrente tijdens de looptijd
van het krediet dalen beneden de toegekende rentesubsidie.

6. UITBETALING VAN DE RENTESUBSIDIES
De bij het begin van elk trimester opgevraagde rentesubsidies worden tijdens dat trimester door het VLIF op hun

juistheid nagekeken. Als er een fout vastgesteld wordt, krijgt de kredietinstelling hiervan bericht met een toelichting
ter zake. Indien er bij die gelegenheid iets gevraagd wordt van de kredietinstelling (bijkomende inlichtingen, een
regularisatie in een volgend trimester,....), dan dient deze hieraan zonder verwijl gevolg te geven.

Aan het einde van elk trimester wordt een per steuncategorie en kredietinstelling een gegroepeerde betaling
opgesteld en ingeleid bij de rekenplichtige van het VLIF.

De regionale steun wordt door het VLIF zelf uitbetaald aan de begunstigde kredietinstellingen. Voor de steun met
Europese medefinanciering (stelsels 1 en 5) stort het VLIF het Vlaams gedeelte van de steun aan het Vlaams
betaalorgaan EOGFL-Garantie. Deze instantie vult dit Vlaams deel aan met het Europees deel en betaalt de volledige
steun aan de begunstigde kredietinstellingen.

Dit betekent dat de verschillende categorieën rentesubsidie voor een dossier op verschillende data kan worden
uitbetaald.

7. UITBETALING VAN KAPITAALPREMIES
De kapitaalpremies die worden toegekend krachtens de nieuwe VLIF-regelgeving worden in 5 gelijke delen

uitbetaald aan de aanvrager van de steun op een bij de aanvraag om tussenkomst opgegeven rekeningnummer. De
betaling wordt in principe uitgevoerd na de eindcontrole op de gesubsidieerde verrichting(en). Hiervoor is geen
specifieke opvraging nodig.

Met het oog op het inleiden van de betalingsprocedure zal het VLIF werken met groepsgewijs opgestelde
betalingspakketten.

De betaling van de opeenvolgde delen van een premie zal jaarlijks gebeuren waarbij de uitbetaling van de eerste
schijf bepalend is.

Voorbeeld :
VLIF-beslissing voor steunverlening op 22/04/2001
Factuurcontrole ter plaatse op 18/08/2001
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Vrijgave voor betaling eerste schijf (nadat alles naar hoofddienst is gestuurd) : 29/09/2001

Afsluiting gegroepeerde betalingslijst : 13/10/2001

Uitbetaling betreffende premies op deze lijst : 30/10/2001

Door deze gespreide uitbetaling is het van belang dat het VLIF steeds beschikt over het correcte rekeningnummer
waarop de premies kunnen uitbetaald worden. Het VLIF dient dus ingelicht te worden als het bij de aanvraag
opgegeven rekeningnummer veranderd is.

8. STOPZETTING VAN DE VLIF-TUSSENKOMSTEN

Naast de stopzetting van de VLIF-rentesubsidies bij kredietopzegging, zoals bepaald in de overeenkomst tussen
de erkende kredietinstellingen en het VLIF, en de stopzetting van de VLIF-tussenkomsten, zowel in de rente als in de
waarborg, omdat de algemene voorwaarden om VLIF-steun te genieten niet (meer) voldaan zijn, dient de toegekende
rentesubsidie worden stopgezet zodra de goederen met financiering met VLIF-steun geen eigendom meer zijn van de
kredietnemer.

In deze gevallen wordt ook de uitbetaling van de kapitaalpremies stopgezet.

9. OPVOLGING INZAKE WAARBORG - ACHTERSTALLIGE DOSSIERS

9.1. Wijzigingen van het onroerend bezit van de begunstigde

De kredietnemers verbinden zich ertoe alle verwervingen van onroerende goederen ter kennis te brengen van de
kredietinstelling en haar op het eerste verzoek hypotheek te verlenen.

Het is aan de kredietinstelling om te bepalen of hypotheekvestiging vereist is zonder dat het akkoord van het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds over deze beslissing moet gevraagd worden. De kredietinstelling zal er evenwel
over waken dat haar beslissing beantwoordt aan de regels van beheer van het dossier ″als een goede huisvader″.

9.2. Vrijgeven van verpande onroerende goederen

De algemene regel is dat de aan het krediet gehechte zekerheden niet mogen worden gewijzigd gedurende de
ganse duurtijd van de VLIF-waarborg zonder voorafgaand akkoord van het VLIF.

Nochtans, in de volgende gevallen dient dit akkoord niet te worden gevraagd :

* Vrijgeven van verpande onroerende goederen

Het gaat om gevallen van uitbaters die, na een lening met waarborg van het VLIF te hebben bekomen, een deel
van hun eigendom verkopen of onteigend worden

- wanneer de verkoopprijs of de onteigeningsvergoeding integraal op het krediet wordt afgelost;

- wanneer kleine perceeltjes worden onteigend, bvb. voor de verbreding van een straat, of minieme perceeltjes
worden verkocht, bvb. voor de rechttrekking van een perceel of voor de plaatsing van een electriciteitscabine, en de
vergoeding de 1250 euro (50.000 BEF) niet overschrijdt. Deze vergoeding wordt niet afgelost omdat ze meestal
opgeslorpt wordt door de bedragen welke de eigenaars voor de verharding van de wegen moeten betalen, zodat de
oorspronkelijk verleende VLIF-tussenkomst kan behouden blijven.

9.3. Achterstallen van 6 maand

Inzake de controle en de opvolging van de begunstigden van VLIF-waarborg die achterstallig zijn, wordt eraan
herinnerd dat de kredietinstellingen steeds beroep kunnen doen op de landbouwkundig ingenieurs van de ALT voor
overleg tot het bewerkstelligen van mogelijke oplossingen voor de betalingsproblemen.

Als er een achterstalligheid op een door het VLIF gewaarborgd krediet is van 6 maanden dient de kredietinstelling
het VLIF in elk geval in kennis te stellen binnen de 7e maand na de vervaldag door middel van een zgn. ″staat van
bevinding″ die naast de identificatiegegevens ook een korte beschrijving dient te omvatten van de financiële toestand
van de begunstigde, de beschikbaarheid van de waarborgen van het krediet en de genomen of beoogde maatregelen
tot instandhouding van deze waarborgen (zie model in bijlage 3).

In geval van achterstallige betalingen van vennootschappen, zowel coöperatieve als andere, dient de beschrijving
van de financiële toestand van de met VLIF-waarborg begunstigde voldoende elementen van beoordeling te bevatten
en bij voorkeur de vorm aan te nemen van een boekhoudkundig verslag.

Indien voor een achterstallige vervaldag geen staat van bevinding wordt opgestuurd, zal deze vervaldag als
vereffend beschouwd worden met de afbouw van VLIF-waarborg voor deze vervaldag tot gevolg.

De aanzuivering van de gemelde achterstalligheden dient vanzelfsprekend zonder verwijl aan het VLIF gemeld te
worden.

9.4. Kredietopzeggingen

Elke kredietopzegging dient onmiddellijk aan het VLIF te worden medegedeeld met vermelding van de reden
en/of een korte beschrijving van de omstandigheden die leidden tot de beëindiging van het krediet en de eis tot
volledige terugbetaling ervan, alsook de achterstallige bedragen in kapitaal en intresten op dat ogenblik.

De rentesubsidie voor deze dossiers wordt uiterlijk 6 maanden na de kredietopzegging stopgezet. Elk
beslagleggingsexploot of voorafgaand bevel tot een beslag brengt onmiddellijke stopzetting van de rentesubsidie met
zich mee. Elke minnelijk verkoop van de in pand gegeven goederen alsook het verlies van de hoedanigheid van
landbouwer in hoofdberoep heeft dezelfde uitwerking. De kredietinstelling stelt het VLIF onmiddellijk in kennis van
de datum van bovenvermelde of dergelijke handelingen en gebeurtenissen.

9.5. Regularisatie van opgezegde kredieten

Als om welke reden dan ook (voldoende recuperatie bij uitwinning bvb.) de schulden op een opgezegd krediet met
VLIF-waarborg volledig zijn vereffend, dan dient de kredietinstelling het VLIF hiervan in te lichten opdat een dossier
niet nodeloos in behandeling blijft.

9.6. Terug in omloop brengen van opgezegde kredieten

Indien een vereffening van de achterstallige bedragen en/of andere factoren het eventueel terug in omloop
brengen van het opgezegd krediet zouden verantwoorden, kunnen de kredietinstellingen bij brief bij het VLIF een
gemotiveerde aanvraag indienen om het krediet terug in omloop te mogen brengen (= aspect VLIF-waarborg) en
eventueel de rentesubsidie terug in werking te laten treden vanaf een voorgestelde datum.

Na onderzoek wordt de kredietinstelling van de beslissing ter zake in kennis gesteld.
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9.7. Uitwinningsprocedure

Na de kredietopzegging dient de kredietinstelling bij de uitwinning op te treden als een goed huisvader, zoals
trouwens in elke fase van een dossier.

Uiterlijk tegen de afsluiting van de rekeningen, maar eventueel ook tussentijds, dienen de kredietinstellingen het
VLIF op de hoogte te houden van genomen maatregelen en het gevolg of het doel ervan evenals van elke nieuwe
wending die de uitwinning neemt, met bijvoeging van alle stukken in verband met de realisatie van de andere
waarborgen (rechtsplegingsstukken, correspondentie met advocaten, deurwaarders, notarissen, enz...). In geval van
een openbare verkoop is de prijsvorming van het goed onweerlegbaar maar bij een onderhandse verkoop van
onroerende goederen dient het akkoord van het VLIF i.v.m. de prijs te worden gevraagd. Er dient dan als volgt
gehandeld te worden :

* Zodra geopteerd wordt voor een onderhandse verkoop, zelfs al is er nog geen bod, dient deze intentie aan het
VLIF gemeld te worden met een motivering en de kadastrale gegevens. Hiermee kan het VLIF een schatting van de
goederen laten uitvoeren en kan een principiële beslissing genomen worden. Is er wel een bod, dan kan meteen een
punctuele beslissing worden genomen.

* Is er een bod, zelfs wanneer de principiële beslissing nog niet is genomen, dan vraagt de kredietinstelling aan het
VLIF akkoord te gaan met de geboden prijs. Na toetsing van de geboden prijs aan de geschatte minimumwaarde zal
het VLIF al dan niet akkoord gaan.

Deze procedure dient niet te worden gevolgd voor een onderhandse verkoop van roerende goederen.
Vanzelfsprekend moet de kredietinstelling alles in het werk stellen om de hoogst mogelijke prijs te bekomen.

Gelet op het aanvullend karakter van de VLIF-waarborg, dienen de erkende kredietinstellingen erover te waken
dat de andere waarborgen niet vervreemd worden en dat, indien nodig, vanaf de staat van bevinding alle handelingen
vereist voor hun realisatie met de meeste ijver zouden volbracht worden.

De kredietinstellingen nemen de voorzorg om, van zodra een verduistering of enig bedrog vanwege de
kredietnemer wordt vastgesteld, klacht neer te leggen met burgerlijke partijstelling overeenkomstig artikel 63 van het
wetboek van strafvordering.

Bij het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling dienen, na onderzoek van het dossier, in
samenwerking met het VLIF, de volgende voorwaarden samen vervuld zijn :

1. de klacht is zonder gevolg gebleven door het Parket, terwijl toch de bewijselementen van de overtreding
voorzien bij artikel 4 bis van de wet van 15 april 1884 op de landbouwleningen, aanwezig blijken te zijn;

2. geen enkele reden van juridische aard, zoals bijvoorbeeld het bestaan van een uitvoerende titel tegen de ontlener,
dreigt de ondernomen actie te verwerpen wegens niet ontvankelijk;

3. rekening gehouden met de toestand van het fortuin van de betrokken landbouwer blijkt het mogelijk later een
som te recupereren te zijne laste, die minstens gelijk is aan het bedrag van de diverse procedurekosten en van de
opgelopen verwijlintresten tijdens deze procedure.

9.8. Beroep op de VLIF-waarborg

Als alle waarborgen, andere dan de VLIF-waarborg, zijn gerealiseerd en er blijft een tekort over, kan de
kredietinstelling de uitbetaling van de VLIF-waarborg vragen. Ten einde het uit te betalen bedrag te kunnen bepalen
dient een overzicht te worden gegeven van alle ontvangen terugvorderingen (datum, bedrag en oorsprong). Bovendien
zijn de volgende gegevens van belang :

- onbetaald kapitaalsaldo bij opzegging

- de toegepaste rentevoet vóór en na de opzegging

- onbetaald saldo intresten

Nochtans is het aan te bevelen om zo vlug mogelijk na de laatste verkoop reeds een voorlopige afrekening aan het
VLIF voor te leggen (cfr. art. 15 van de overeenkomst tussen de erkende kredietinstellingen en het VLIF), gebaseerd op
de bekomen opbrengst in afwachting van een officiële notaris- of curatorafrekening. Dit om de intresten niet onnodig
te laten oplopen.

Hiermee zal het VLIF een voorlopig bedrag aan waarborg uitbetalen. Zodra de definitieve afrekening is opgemaakt
zal het VLIF op verzoek van de kredietinstelling een eindafrekening opmaken. Indien de voorlopig uitbetaalde
waarborg het definitief bedrag overtreft, dient de kredietinstelling het teveel ontvangen bedrag vermeerderd met de
wettelijke intresten vanaf de uitbetalingsdatum terug te storten.

De intresten op de door de VLIF-waarborg gedekte sommen lopen tot de werkelijke uitbetaling zodat nog een
eindbetaling van intresten mogelijk is nadat de VLIF-waarborg is uitbetaald.

9.9. Recuperatie van de uitbetaalde VLIF-waarborg/dadingen

Na de volledige uitbetaling van de VLIF-waarborg wordt het betreffende dossier doorgestuurd naar een centrale
invorderingscel voor niet-fiscale schuldvorderingen bij het departement Algemene Zaken en Financiën van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, die de uitbetaalde sommen terugvordert bij de gewezen kredietnemer d.m.v.
een dwangbevel. Hierbij is het mogelijk om bij bijzondere omstandigheden uitstel van betaling te verkrijgen of te
bekomen dat gedeeltelijke betalingen vooreerst op het kapitaal worden aangerekend. Wanneer de schuldenaar
kennelijk onvermogend is kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld in intresten worden bekomen. In
de gevallen waarin de toestand van de schuldenaar te goeder trouw dat wettigt kan de Vlaamse regering met hem
dadingen aangaan. Voor elk van deze gunstmaatregelen dient de schuldenaar een aanvraag in te dienen bij de
genoemde centrale invorderingscel, waarvan de gegevens zullen vermeld staan op het invorderingsbevel.

V. DUA,

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
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BIJLAGE 1

NOTIFICATIE VAN DE VLIF-TUSSENKOMST Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid

Leuvenseplein 4, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553 63 10 - Fax (02)553 63 05

E-mail : land-tuinbouwondersteuning[\]@vlaanderen.be

Ref.nr. VLIF :
Ref.nr. bank : Aanvrager :
Bank :

Ambtenaar :
Beslissing : 11/08/2001 Dienstadres :

Kredieten :

Nr. Bedrag Duur Duur periode Rente Vrijstelling Waarborg

1 198.314,82 euro 15 per. 12 maanden 5,800 % geen 178.183,34 euro

Investeringen :

Nr. Type Steun Voorziene kosten Subs. kosten Kr. Geleende
subs. kost

1 Bouwen/Inrichten melkveestal 20 % 99.157,41 euro 74.368,06 euro 1 74.38,06 euro

Installatie :

Nr. Type Voorziene kosten Subs. kosten Kr. Geleende subs. kost

2 Overname bij vestiging 79.325,93 euro 79.325,93 euro 1 79.325,93 euro

Rentesubsidies :
Investeringen : communautair (stelsel 1a)

Nr. Subsidie Duur Bedrag Omschrijving Vrijst. Stelsel Nr. Kr. Oud Geactualiseerde
rentesubsidie

1 3,00 % 15 per. 74.368,06 euro Bouwen/Inrichten
melkveestal

geen 1 1 12.908,76 euro

Installatie : communautair (stelsel 5a)

Nr. Subsidie Duur Bedrag Omschrijving Vrijst. Stelsel Nr. Kr. Oud

2 4,00 % 10 per. 19.747,22 euro Overname bij vestiging geen 5 1

Investeringspremies (communautair B stelsel 1b) :

Nr. Type van investering Premie

1 Bouwen/Inrichten melkveestal 1.964,85 euro

Totaal : 1.964,85 euro

Installatiepremie (communautair B stelsel 5b) :

Toegekende vestigingspremie : 24.789,35 euro

Waarborgen :

Nr. Bedrag Duur Vrijstelling Nr. Krediet Te betalen
waarborgbijdrage

1 93.703,75 euro 15 per. geen 1 538,80 euro

Opmerkingen en/of voorwaarden :
Bedrijfseconomische boekhouding bijhouden Geldig voor : rentesubsidie
Facturen voorleggen Geldig voor : bouwen/inrichten melkveestal
Commentaar :
Namens de minister voor notificatie :
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BIJLAGE 2

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS
AFREKENINGSSTAAT RENTESUBSIDIE VOOR HET...e TRIMESTER 20..

Identificatie van de kredietinstelling vermelding van de categorie steun : - Regionale steun (stelsels 3, 6, 7, 7D, 8, 9)

- Communautair - verbetering/investeringen - C

- Communautair - eerste installatie/vestiging - CI

- Speciale tussenkomsten : omzendbrief nr....

IDENTIFICATIE VAN HET DOSSIER VLIF-BESLISSING KREDIETOPNEMING(EN) TERUGBETALING(EN) BEREKENING
RENTESUBSIDIE

L
IF

-n
um

m
er

(a
)

kr
ed

ie
tn

em
er

(b
)

br
ut

or
en

te
vo

et
(c

)

lo
op

ti
jd

va
n

he
t

kr
ed

ie
t(

d
)

d
at

um
(e

)

ge
su

bs
i-

d
ie

er
d

be
d

ra
g

(f
)

%
tu

ss
en

k.
(g

)

d
uu

r
(ja

re
n)

(h
)

so
or

t
st

eu
n

(i
)

d
at

um
(j)

be
d

ra
g

(k
)

ei
nd

d
at

um
tu

ss
en

k.
(l

)

fr
eq

ue
nt

ie
(m

)

d
at

um
(n

)

aa
rd

(o
)

be
d

ra
g

(p
)

aa
nt

al
d

ag
en

(q
)

ge
su

bs
id

ie
er

d
sa

ld
o

(r
)

re
nt

e-
su

bs
id

ie
(s

)

6785
M

O
N

IT
E

U
R

B
E

L
G

E
—

10.03.2003
−

E
d

.2
—

B
E

L
G

ISC
H

STA
A

T
SB

L
A

D



BIJLAGE 3

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS

Staat van bevinding bij 6 maand achterstalligheid

kredietnemer :

adres :

1 2 3

VLIF-nummer

Datum van beslissing

Bedrag van het krediet

Toegekende VLIF-waarborg

Kapitaalsaldo

Vervaldag onbetaalde aflossingen

Bedrag achterstand

— Kapitaal
— Intresten

ANDERE WAARBORGEN

FINANCIELE TOESTAND VAN DE KREDIETNEMER

BESCHIKBAARHEID VAN DE WAARBORGEN ANDERE DAN DEZE VERLEEND DOOR HET VLIF

GENOMEN OF GEPLANDE MAATREGELEN TOT INSTANDHOUDING VAN DEZE WAARBORGEN

Nota

(1) nieuwe VLIF-regelgeving : deze uitgevaardigd bij besluit van de Vlaamse regering en ministerieel besluit van
24 november 2000 en van toepassing op VLIF-aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2000
(VLIF-nummer vanaf 1-00-0874/2).
(2) verrichtingen : verzamelterm waarmee investeringen en/of vestigingen bedoeld worden
(3) eigen middelen : de volledige verrichting wordt gefinancierd met eigen middelen. Zodra er een krediet is, dient

een kredietinstelling de aanvraag in te dienen en de opvolging van de beslissing op zich te nemen.
(4) kapitaalpremies : de in de nieuwe VLIF-regelgeving bedoelde premies, nl. investeringspremies en

vestigingspremies
(5) vastlegging : een toegekend steunvolume dat in de begroting wordt voorbehouden voor uitbetaling later,

eventueel in verschillende schijven.
(6) bruto-intrest : de kredietrente die de kredietnemer zonder subsidie zou moeten betalen
(7) begin van het krediet : bij de eerste opneming
(8) communautair : steun waarvan een deel EU-medefinanciering (uit het EOGFL)
(9) fictief : altijd lineair over de duurtijd van de subsidie, ongeacht de duur van het krediet en de manier van

kapitaalaflossing (vaste aflossingen + dalende intresten of constante annuı̈teiten met veranderende verhouding
kapitaal/intresten)

(10) De stelsels 2 en 4 bestonden ooit in het verleden, maar zijn uit de (V)LIF-regelgeving verdwenen.
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