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Verbintenis m.b.t. de plichten en voorwaarden voor het verkrijgen van VLIF-steun
De ondergetekende,
Naam en voornaam : ..................................................................................................................................................................
Straat en nr : .................................................................................................................................................................................
Gemeente : ....................................................................................................................................................................................
met VLIF nr : ................................................................................................................................................................................
Verklaart kennis te hebben van de permanente en bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van de steun van

het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.
Verklaart kennis te hebben van het feit dat het niet nakomen van deze voorwaarden aanleiding kan geven tot het

geheel of gedeeltelijk stopzetten, herzien en terugvorderen van de VLIF-steun.
Verklaart kennis te hebben van het feit dat :
— de kapitaalpremie bij investeringen slechts definitief en volledig verworven is wanneer een bepaalde termijn

aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de steun voldaan is. Deze termijn bedraagt 10 jaar voor onroerende
goederen en 5 jaar voor roerend goed;

— de vestigingspremie slechts definitief en volledig verworven is wanneer 10 jaar aan de voorwaarden voor het
verkrijgen van de steun voldaan is.

Bij stopzetting van de steun mag de premie behouden worden naar rato van de verhouding « actieve periode /
5 of 10 jaar ». De termijn tussen de begindatum van de steun en het tijdstip van stopzetting is de « actieve periode ».
De minimale actieve periode is 1 jaar.

Verklaart het VLIF te zullen informeren, hetzij rechtstreeks hetzij via de kredietinstelling, over wijzigingen die
zich voordoen op het bedrijf, in de exploitatie of m.b.t. de begunstigde. De wijzigingen kunnen verband houden met :

— volledige stopzetting van de land- of tuinbouwactiviteiten;
— verandering van de exploitant van het bedrijf (veelal omvorming naar rechtspersoon);
— stopzetting van de verplichte bedrijfseconomische boekhouding;
— gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten met verkoop van productierechten;
— vervreemding of afbraak van het voorwerp van de steun;
— wijziging van de bestemming van een gesubsidieerd goed;
— niet naleven van een specifieke voorwaarde.
Verklaart kennis te hebben van het feit dat bewust niet meedelen van deze wijzigingen, bewust verzwijgen van

noodzakelijke informatie en plegen van bedrog gesanctioneerd wordt met een uitsluiting gedurende 5 jaar van elke
nieuwe VLIF-tegemoetkoming.

Verklaart zowel intern Vlaamse, als externe controle m.b.t. de ontvangen steun te aanvaarden.
Verklaart de bedrijfseconomische boekhouding te zullen bijhouden door tussenkomst van volgend boekhoud-

bureau : ………………………………………….
Gedaan te …………………………………… op ………………………… Handtekening,

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2003/35077]

11 MAART 2002. — Omzendbrief 30 betreffende de precisering van de VLIF-reglementering
m.b.t. investeringen inzake het leefmilieu, het welzijn van de dieren en de biologische productie

In toepassing van art. 7 van het Ministerieel Besluit van 24 november 2000 worden bepaalde investeringen
gepreciseerd met aanduiding van de steunintensiteit :

Beschrijving investering + voorwaarden Steun-intensiteit
Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen die voldoen aan de normen
van biologische veehouderij zoals beschreven in de lastenboeken van de dierlijke
biologische productie op voorwaarde dat :
— de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen)
— de productiecapaciteit niet wordt vergroot

40 %

Bouwen, verbouwen en uitrusten van stallen als potstal voor melkvee en jongvee
(bijhorend bij het melkvee)

40 %

Bouwen, verbouwen en uitrusten van zeugenstallen naar groepshuisvesting van
zeugen op stro of ander organisch materiaal (=diepstrooiselstallen)

20 %

Bouwen en verbouwen van varkens-, mestkuiken-, melkvee- en rundveestallen naar
ammoniakreductiestallen op voorwaarde dat de BBT ammoniakreductie wordt
toegepast en de voor varkens vanaf 2013 verplichte groepshuisvesting wordt
toegepast

40 %

Bouwen, verbouwen en uitrusten van legkippenstallen naar verrijkte kooien of
volièresystemen

20 %

Bouwen, verbouwen en uitrusten van legkippenstallen naar verrijkte kooien of
volièresystemen in combinatie met ammoniakreductie

40 %

V. DUA,
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
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