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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2003/35288]
17 FEBRUARI 2003. — Ministerieel besluit betreffende de steun voor begeleiding
van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
Gelet op het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997,
inzonderheid op artikel 76;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 betreffende de steun voor de begeleiding van
land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;
Overwegende dat de Europese Commissie in haar schrijven van 28 oktober 2002 de steun als verenigbaar met het
EG-verdrag heeft beschouwd;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse Minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 31 januari 2002;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat onverwijld maatregelen inzake begeleiding van landbouwers in moeilijkheden of in reconversie
ter uitvoering van het Vlaams actieplan armoede bestrijding moeten worden genomen,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt onder besluit verstaan het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002
betreffende steun voor begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie.
Art. 2. Het coëfficiënt, bedoeld in artikel 5, § 1, 8°, en artikel 7, § 1, 1°, van het besluit, is vastgesteld op 0,75.
Art. 3. Het beschikbaar inkomen, bedoeld in artikel 5, § 1, 8°, en artikel 7, § 1, 1°, van het besluit wordt berekend
volgens het model dat is vastgesteld in bijlage I van dit besluit.
Art. 4. De doorlichting dient een bedrijfseconomische analyse van het bedrijf te zijn, uitgevoerd per sector van het
bedrijf en een berekening van het beschikbaar inkomen opgemaakt volgens model in bijlage 1 maar enkel voor het
laatste jaar en een rendabiliteitstudie te bevatten. Het verslag van de doorlichting omtrent de oorzaak van de
moeilijkheden dient minstens navolgende elementen te bevatten :
1° de bekwaamheid en technische kennis van de bedrijfsleider;
2° de technische prestatie van het bedrijf ten overstaan van het gemiddelde bedrijf;
3° de grootte van het bedrijf;
4° de wijze van bedrijfsvoering;
5° de investerings- en mechanisatiegraad van het bedrijf;
6° de financiering van het bedrijf;
7° de groei- en toekomstmogelijkheden van het bedrijf;
8° de problemen en knelpunten die aan de basis liggen van de moeilijkheden.
Art. 5. Het streefplan dient de beoogde maatregelen te bevatten om de moeilijkheden op bedrijfsniveau te
verhelpen en, of de maatregelen die dienen genomen te worden bij reconversie. Navolgende elementen dienen
opgenomen te worden in het streefplan :
1° herstructurering van het bedrijf inzake productie en commercialisatie van de voorgebrachte producten en, of
verbreding van de activiteiten;
2° maatregelen tot verhoging van de opbrengsten;
3° maatregelen tot verlaging van de kosten;
4° nagestreefde termijnen;
5° technische ingrepen;
6° mogelijkheden in geval van reconversie;
7° het begroot inkomen na begeleiding en, of reconversie.
Art. 6. De begeleider die aangesteld wordt door het centrum om het bedrijf in moeilijkheden of in reconversie te
begeleiden moet verbonden zijn aan het centrum, over een diploma beschikken van hogere studies in de landbouw,
tuinbouw of aanverwante discipline, de nodige kennis hebben van de desbetreffende sector en ervaring kunnen
aantonen met het voorgesteld type van begeleiding. De begeleider mag beroep doen op een externe specialist terzake.
Art. 7. De doorlichting van het bedrijf en het opgesteld streefplan voor het bedrijf dienen met de betrokken landof tuinbouwer uitvoerig worden besproken. Het verslag van de doorlichting en het opgesteld streefplan moeten door
de land- of tuinbouwer en de begeleider ondertekend worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de afdeling
Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid.
Art. 8. Het verslag van ieder bedrijfsbezoek dient een duidelijke weergave te zijn van de gevoerde besprekingen
ter uitvoering van het opgesteld streefplan voor het bedrijf. Het verslag moet ondertekend worden door de land- of
tuinbouwer en de begeleider. Zij vormen de basis voor de uitbetaling van de tegemoetkoming.
Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.
Brussel, 17 februari 2003.
V. DUA
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Bijlage I

BEREKENING VAN HET BESCHIKBAAR INKOMEN
Gebruik in de volgende tabellen de gegevens van het lopende (I) en het voorgaande (II) jaar bij voorkeur op basis
van een eventueel beschikbare bedrijfsboekhouding.

Alle bedragen worden uitgedrukt exclusief BTW.

1. BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF :

Landbouwbedrijf
TEELTEN

Opp. Ha
Jaar I

veestapel
Jaar II

Aantal
(jaarl. Gemiddelde)
jaar I

Graangewassen

Rundvee

tarwe
gerst
haver

melkkoeien
zoogkoeien
kalveren
jongvee
mestvee
mestkalveren

Hakvruchten

Varkens

suikerbieten
aardappelen

kweekzeugen
beren
biggen
jonge zeugen
mestvarkens

Weiden

Pluimvee

blijvende
tijdelijke

leghennen
mestkuikens

Voederteelten

Kleinvee

maïs
voederbieten

schapen
geiten
lammeren
konijnen

Andere gewassen

Andere dieren

jaar II

12358

MONITEUR BELGE — 14.03.2003 — BELGISCH STAATSBLAD
Productierechten

Jaar I

Jaar II

Bietenquotum :

Melkquotum :

Zoogkoeienquotum :

Ooienpremiequotum :

Tuinbouwbedrijf
Teelten

Opp. Aren

Jaar I

Teelten

Jaar II

Opp. aren

Jaar I

Tuinbouwteelten :
in volle grond
…

Fruitteelt :
appel
peer

Tuinbouwteelten :
onder koud glas of plastiek tunnel
…

Witloofteelt
Kampernoelieteelt

Tuinbouwteelten :
onder warm glas
…

Andere teelten

Jaar II
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2. TOTALE OPBRENGST VAN HET BEDRIJF
Speculaties

Totaal bedrag

Jaar I

1) Verkoop van marktbare teelten

Ontvangen premies

2) Verkoop van voederteelten

Ontvangen premies

3) Verkoop van tuinbouwteelten

4) Verkoop van zuivelproducten

Ontvangen premies

5) Verkoop van rundvee

Ontvangen premies

6) Verkoop van schapen en ander
groot vee

Ontvangen premies

7) Verkoop van varkens

8) Verkoop van pluimvee en ander
kleinvee

9) Andere speculaties

TOTALE OPBRENGST (A)

jaar II
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3. BETAALDE KOSTEN VAN HET BEDRIJF
Totaal bedrag

Jaar I

1) Aankoop vee

2) Aangekocht voeder

3) Andere kosten voor rundvee
en ander grootvee

4) Andere kosten voor varkens
en ander kleinvee

5) Aangekocht zaaigoed en planten

6) Aangekochte meststoffen

7) Fytosanitaire producten

8) Werktuigkosten

9) Werk door derden

10) Overige kosten landbouw
en tuinbouw

11) Verkoopkosten

12) Seizoen- en gelegenheidslonen

13) Kosten voor grond en gebouwen

14) Algemene kosten

TOTAAL kosten (B)

Jaar II
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4. RECENTE INVESTERINGEN (MINDER DAN 5 J.)
a) Onroerende investeringen : o.a. gebouwen, fruitaanplantingen, grondverbeteringen, en verhardingen
Omschrijving

Datum van de investering

Aankoopprijs

Datum van de investering

Aankoopprijs

b) Machinekapitaal
Omschrijving

c) Aankopen van grond- en productierechten
Omschrijving

Datum van de investering

Aankoopprijs
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5. FINANCIELE LASTEN VAN HET BEDRIJF
Aard

Bedragen

aanvangsdatum

Duur

Aflossing
(kapitaal + intrest)

Jaar I

Jaar II

a) Leningen met tussenkomst van
het VLIF/LIF
b) Leningen zonder tussenkomst
van het VLIF/LIF
c) Andere financiële lasten (°)
-

Totaal financiële kosten (C) :

(°) met aanduiding van welke aard :

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

6. ANDERE INKOMSTEN VAN DE FAMILIALE ARBEIDSKRACHTEN
(NEVENACTIVITEIT OF ANDERE)
Omschrijving

Bedrag
Jaar I

Aantal uren/jaar besteed aan nevenberoep
Jaar II

Jaar I

Jaar II

Totaal

7. TOTAAL GEPRESTEERDE ARBEIDSUREN
Arbeidskrachten
Bedrijfsleider
Familiale arbeidskrachten
Totaal

Aantal gepresteerde arbeidsuren

Aantal VAK
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8. BEREKENING VAN HET BESCHIKBAAR INKOMEN
Jaar I

Jaar II

Totale opbrengst van het bedrijf (A)
Betaalde kosten (B)
Financiële kosten (C)

Bedrijfsinkomen (A - B - C = D)
Aantal familiale arbeidskrachten (E)
Beschikbaar inkomen per familiale
arbeidskracht (D/E = F)
Referentie-inkomen :
Het centrum dat instaat voor de begeleiding en de land- of tuinbouwer die beroep doet op begeleiding verklaren
dat bovenstaande gegevens juist en volledig zijn.
Datum : Naam en handtekening van de begeleider
Naam en handtekening van de land- of tuinbouwer
INSTRUCTIES BIJ HET IN VULLEN VAN DE BEREKENING VAN HET BESCHIKBAAR INKOMEN
1. Beschrijving van het bedrijf
Landbouwteelten
Een correcte beschrijving van het bedrijf dient weergegeven. In de kolom teelten worden alle gewassen geteeld op
het bedrijf vermeld, bepaalde rubrieken kunnen aangevuld worden, de juiste naam van het gewas moet vermeld
worden. De rubriek andere gewassen omvat o.a. nijverheidsgewassen (hop, tabak, vlas, enz.) en grove groenten geteeld
voor industriële verwerking al of niet op contract. Wanneer op een perceel twee gewassen na elkaar geteeld worden
dienen deze beide vermeld te worden met hun geteelde oppervlakte.
bv. vroege aardappelen gevolgd door koolgewassen.
Veestapel
In de kolom « aantal » (jaarl. gemiddelde) noteert men het aantal dieren dat gemiddeld aanwezig is in een bepaalde
categorie gedurende het volledige jaar bv. de mestvarkensstal/mestkuikens biedt plaats voor 1 000 mestvarkens/
10 000 mestkuikens en is gemiddeld voor 90 % bezet, dan is het gemiddelde aanwezige gelijk aan 900/9 000.
Rundvee
— kalveren : alle vee (zowel vrouwelijk als mannelijk) jonger dan zes maanden dat aangehouden
wordt om op te kweken tot jongvee of mestvee;
— jongvee : alle dieren ouder dan zes maanden bestemd voor de fokkerij (meestal vrouwelijke dieren);
vaarzen behoren tot het jongvee zolang ze niet gekalfd hebben tenzij ze bestemd zijn voor de mesterij.
— mestvee : alle dieren ouder dan zes maanden bestemd voor de vetmesterij (meestal stieren en reforme koeien);
— mestkalveren : kalveren die op een zeer intensieve wijze worden afgemest (een periode van minder dan zes
maanden).
Varkens
kweekzeugen : zeugen die minstens eenmaal geworpen hebben;
jonge zeugen : zeugen die nog nooit geworpen hebben en bestemd zijn voor de fokkerij;
biggen : vanaf de geboorte tot 22 kg;
mestvarkens : biggen van 22 kg behoren tot de categorie.
In de kolom jaarl. gemiddeld kapitaal noteert men het bedrag dat gelijk is aan : gemiddelde waarde per stuk
vee x aantal jaarlijks gemiddeld aanwezig.
De gemiddelde waarde per stuk vee blijft voor bepaalde categorieën het ganse jaar nagenoeg constant bv.
melkkoeien, zoogkoeien, zeugen, voedsters en andere volwassen dieren zonder noemenswaardige groei of
gewichtstoename.
Voor dieren die evolueren in waarde (groeien) is de waarde gelijk aan : de waarde die ze hebben als ze in de
categorie komen + de waarde als ze de categorie verlaten gedeeld door twee.
bv. mestvarken waarde = waarde big van 22 kg + waarde slachtrijp varken
2
Tuinbouwteelten
De kolom teelten dient een duidelijk overzicht te omvatten van alle gewassen die op het bedrijf geteeld worden.
Indien op een zelfde perceel of serre meerdere teelten na elkaar geteeld worden moet de oppervlakte van iedere teelt
steeds meer meegedeeld worden; in deze gevallen zal de totale oppervlakte van het bedrijf kleiner zijn dan de totale
geteelde oppervlakte van de gewassen.
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bv. sla, tomaten, sla, voor iedere teelt moet de oppervlakte telkens vermeld worden.
2. Totale opbrengst van het bedrijf
De opbrengsten zijn deze van de voorbije twee jaar.
1. Verkoop van marktbare teelten
De bijproducten die op het bedrijf verbruikt worden door het vee moeten niet vermeld worden.
De ontvangen GLB premies (graangewassen – oliehoudende zaden – braaklegging – e.a. ) worden afzonderlijk
vermeld.
2. Verkoop van de voedergewassen
Indien de productie van het grasland en voedergewassen verbruikt worden door de dieren van het bedrijf moet
er geen opbrengst van verkoop worden ingevuld.
Premies ontvangen voor de teelt van deegrijpe maïs moeten hier uiteraard ingevuld worden.
3. Verkoop van tuinbouwteelten
Bij meerdere teelten enkel de totale ontvangen geldelijke opbrengst invullen (alle opbrengsten van de verkoop
moeten ingevuld worden)
4. Verkoop van zuivelproducten
Dit omvat de verkoop van melk, kaas, boter en andere op het bedrijf geproduceerde of verwerkte melkproducten.
Premies eigen aan de zuivelproductie moeten hier vermeld worden.
Op « Leghenbedrijven » wordt de verkoop van « eieren » hier vermeld.
5. Verkoop van rundvee
Alle ontvangsten van de verkoop van dieren, zoals de verkoop van reforme koeien en kalveren (die niet
aangehouden worden voor de fokkerij) op melkveebedrijven, de verkoop van afgemeste runderen (op mestveebedrijven) en mestkalveren (op mestkalverbedrijven) worden hier vermeld. Bij het houden van dieren op contract worden de
totale contractvergoedingen (voor een jaar) = aantal dieren x waarde vermeld.
De ontvangen premies voor zoogkoeien, stieren, e.a. worden in deze rubriek opgenomen.
6. Verkoop van schapen en ander groot vee
De ontvangsten van de verkoop van schapen en van ander groot vee bv. paarden, herten, enz. worden in deze
rubriek vermeld.
De ontvangen premies voor schapen worden afzonderlijk vermeld.
7. De verkoop van varkens
De verkoop van biggen, zeugen op een zeugenbedrijf en van mestvarkens op een gesloten varkensbedrijf of
mestvarkensbedrijf worden ingevuld in deze rubriek.
Bij contractteelt wordt de totale vergoeding voor een jaar vermeld, eventueel het aantal varkens waarvoor een
contractvergoeding bekomen is.
8. Verkoop van pluimvee en ander kleinvee
Verkoop van pluimvee (mestkuikens) konijnen en ander kleinvee wordt in deze rubriek vermeld
9. Andere Speculaties
De opbrengst van toeristische (en ambachtelijke) activiteiten op het bedrijf worden hier vermeld.
3. Betaalde kosten van het bedrijf
Volgende categorieën van kosten (betaalde en/of toegerekende) worden hier opgenomen (steeds exclusief BTW)
1. Aankoop vee
— rundvee, varkens en andere diersoorten zonder vervoerskosten (is desgevallend loonwerk) en andere kosten
(bv. Sanitel)
2. Aangekocht voeder
— kracht- en ruwvoeders
— kosten voor strooisel, e.d.
3. Andere kosten rundvee en ander grootvee
— veeartskosten
— brandstoffen voor verwarming
— veeverzekering tegen ziekten en sterften
— dekgelden, keuringskosten, K.I.
— melkcontrole
— specifieke lidgelden (veekweeksyndicaat, vilbeluik)
— bijdragen voor het Fonds voor de productie en gezondheid van de dieren
— sanitelkosten (provinciale bijdragen, oormerknummers)
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4. Andere kosten varkens en ander kleinvee
— veeartskosten
— brandstoffen voor verwarming
— dekgelden, K.I.
— specifieke lidgelden
— bijdragen voor het fonds voor de productie en gezondheid van de dieren
— sanitelkosten (provinciale bijdrage, oormerknummers)
5. Aangekocht zaaigoed en planten
— zaad- en pootgoed
— plantsoen
— occasioneel aangekochte planten
— opmerking : geen meerjarige opplant die afgeschreven wordt
— aankoop witloofwortelen
6. Aangekochte meststoffen
— minerale meststoffen
— organische meststoffen
— grondverbeteraars (schuimaarde, kalk)
— bladvoeding
7. Fytosanitaire producten
— bestrijdingsmiddelen
— biologische bestrijding
— grondontsmettingsmiddelen
8. Werktuigkosten
— gereedschap
— brandstoffen en smeermiddelen voor tractoren, machines
— onderhoudkosten tractoren en werktuigen
— grondstoffen voor onderhoud of werking van machines (bv. detergenten voor melkmachine)
— verzekeringen, belastingen (verkeerstaks)
— gebruik privéwagen voor het bedrijf
— keuringskosten werktuigen (bv. spuitmachine)
— opmerkingen : kosten voor hertstelling, die de levenduur van de tractor of werktuigen aanzienlijk verlengen
worden niet in rekening gebracht maar opgenomen bij de waardeberekening van het materiaal
— huur werktuigen
— huur palloxen
9. Werk door derden
— loonwerkers
— kosten stalontsmetting
— kosten van vervoer
— malen van voeders, enz.
— transport en andere kosten voor de afzet van dierlijke mest
10. Overige kosten voor landbouw – tuinbouw
— gewasverzekeringen (bv. hagel, enz.)
— heffingen (bv. mestdecreet)
— vergoeding aan derden voor mestafname
— brandstoffen voor verwarming van teelten en conditionering gewasproducten
— potgrond
— substraten (veenbalen, e.a.)
— eenmalig bind- en steunmateriaal
— eenmalig gebruikte bloempotten door het bedrijf
Opmerking : geen meermalig gebruikte bloempotten
— eenmalig gebruikte plastiek
— hommels
— keuringskosten voor teelten
11. Verkoopskosten
— inpak en verkoopsmateriaal
— kosten voor opslaan en commercialisatie
— vergunning
— veilingkosten
— marktgelden
— publiciteitskosten
— bijdragen promotiefondsen - producentenfonds
— huur aanvoerkisten
12. Seizoen- en gelegenheidslonen
— betaalde kosten voor gelegenheids- en seizoenpersoneel
— voordelen in natura (uitgedrukt in geld)
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13. Kosten voor grond en gebouwen
— betaalde pachten voor grond en gebouwen
— polderlasten, waterschapslasten
— huur opslagplaatsen, serres, frigo’s, e.a.
— onroerende voorheffing gronden en gebouwen
— belasting op installaties en bedrijfsgebouwen
— brandverzekering gebouwen + inrichting
— kosten voor productierechten (bv. melkquotum, suikerbietenquotum)
14. Algemene kosten
— elektriciteit
— telefoon, fax, modem
— water (+ milieuheffing)
— lidgelden, abonnementen
— provinciale taksen
— grondontleding, mestontleding, voederontleding
— algemene verzekeringen (B.A.) (niet gebouwen, noch voertuigen)
— brandverzekering inhoud (dieren, machines, roerend)
— algemene belastingen (geen onroerende voorheffing)
4. Recente investeringen
De investeringen die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd op het bedrijf worden hier vermeld. De aard van de
investering wordt summier omschreven. De aankoopprijs wordt ingevuld.
5. Financiële lasten van het bedrijf
Alle bedrijfsleningen worden hier vermeld, zowel de langlopende als de korte (seizoenskredieten) en de
openstaande kaskredieten van het bedrijf.
De lening voor de gezinswoning wordt vermeld onder andere financiële lasten.
6. Andere inkomsten van de familiale arbeidskrachten
De externe lonen of vergoedingen van de gezinsleden die ook actief zijn in de bedrijfsvoering worden hier
vermeld, evenals het extern loon van de fulltime buitenhuis werkende echtgeno(o)t(e). De lonen van de kinderen die
fulltime buiten het bedrijf werken, moeten niet vermeld worden.
7. Totaal gepresteerde arbeidsuren
Van de tewerkgestelde arbeidskrachten op het bedrijf dienen het aantal uren die zij presteren op het bedrijf
vermeld te worden.
8. Berekening van het beschikbaar inkomen
Op basis van de gegevens meegedeeld in de vorige tabellen wordt het beschikbaar inkomen berekend.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
[2003/200380]
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Personeel. — Eervol ontslagverleningen. — Oppensioenstellingen
Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Personeel van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van
29 juli 2002, wordt aan de heer Marcel Jules Jozef Baeyens, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag verleend uit zijn
ambt van directeur.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden
en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Personeel van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van
31 juli 2002, wordt aan de heer Joris Frans Delphina Geets, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag verleend uit zijn
ambt van directeur-ingenieur.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden
en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Personeel van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van
29 juli 2002, wordt aan de heer Rudolf Robert Maria Ocket, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag verleend uit zijn
ambt van loods.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden
en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Personeel van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van
29 juli 2002, wordt aan de heer Paul Maria Albrecht Van Reeth, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag verleend
uit zijn ambt van adjunct van de directeur.
De betrokkene wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden
en de eretitel van zijn ambt te voeren.

