
Worden bovendien als representatieve werkgeversorganisaties aan-
gemerkt de overeenkomstig de wet van 6 maart 1964 tot organisatie van
de middenstand erkende nationale interprofessionele organisaties en
beroepsorganisaties die representatief zijn voor de ondernemingshoof-
den uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de
kleine nijverheid en voor de zelfstandigen die een vrij of een ander
intellectueel beroep uitoefenen.

Om vervolgens, met toepassing van artikel 42 van de bovenvermelde
wet van 5 december 1968, over te gaan tot de nieuwe aanstelling van de
leden van deze paritaire comités en paritaire subcomités worden de
betrokken organisaties verzocht, binnen de maand volgend op de
bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of
zij voor vertegenwoordiging in aanmerking wensen te komen en
eventueel van hun representatieve aard te doen blijken.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer directeur-
generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel.
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4 SEPTEMBER 2003. — Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) . — Omzendbrief nr. 33
Steunmaatregelen van het VLIF naar aanleiding van de vogelpest (aviaire influenza)

Pluimveehouders die belangrijke en aantoonbare schade opgelopen hebben door leegstand die het gevolg is van
maatregelen in de strijd tegen de vogelpest en hierdoor financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen genieten van
steunmaatregelen ten laste van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in toepassing van het besluit van de
Vlaamse regering van 24 november 2000. De algemene voorwaarden voor het verkrijgen van steun (ondermeer
levensvatbaar bedrijf) zijn van toepassing.

De maatregelen betreffen overheidssteun voor een overbruggingskrediet en een kapitaalpremie als gedeeltelijke
compensatie van de geleden schade door leegstand. Voorliggende omzendbrief handelt over het overbruggingskrediet.
Een aanvullende omzendbrief handelt over de kapitaalpremie.

Overbruggingskredieten

Rentesubsidie

Omvang en duur :

De rentesubsidie bedraagt 3 % gedurende 3 jaar.

Bedrag :

Het maximum bedrag van het overbruggingskrediet dat gelijk is aan het totaal bedrag van de schade door
leegstand, wordt vastgesteld als het product van volgende factoren :

- het reëel aantal gehouden dieren binnen de vergunning bij de heropstart;

- het bedrag aan schade per dag door leegstand voor de betreffende pluimveesoort zoals weergegeven in
onderstaande tabel;

- het aantal dagen leegstand verminderd met de dagen sanitaire leegstand.

Diersoort Schade door leegstand
(in euro per dag) Aantal dagen sanitaire leegstand

Braadkippen 0,0040 14

Legkippen 0,0092 21

Andere Individueel/later te bepalen

Voor de leegstand in de broeierijen is er een verlies van 0,028 euro per niet - ingelegd broedei.
Bijzondere voorwaarde :
- de veestapel werd volledig opgeruimd of er was een noodzakelijke leegstand die rechtstreeks het gevolg was van

de vogelpest;
- effectieve herbevolking;
- geen overcompensatie van de geleden schade.
Gewestwaarborg
De waarborg bedraagt ambtshalve 80 % van het gesubsidieerd krediet.

Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des
employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles
agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des
classes moyennes qui sont représentatives des chefs d’entreprise de
l’artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et
des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre
profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l’article 42 de la loi
susmentionnée du 5 décembre 1968, à la nouvelle installation des
membres de ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires,
les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la
publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles
désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère
représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur
général de la Direction générale Relations collectives du travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue
Belliard 51, à 1040 Bruxelles.
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Toepassingswijze
Aanvragen om rentesubsidie en overheidswaarborg op een overbruggingskrediet kunnen via de gewone weg en

met de gebruikelijke aanvraagformulieren (model omzendbrief 28a) ingediend worden bij het VLIF. Zij zijn vergezeld
van :

- in voorkomend geval, een attest betreffende de verplichte opruiming van de veestapel;
- alle documenten die de geleden schade door leegstand staven en gebruikt werden voor het bepalen van het

bedrag van de schade en de grootte van het overbruggingskrediet zoals documenten over aantallen en soorten dieren,
aantal vergunde dieren, expertverslagen, bewijzen van leegstand (verkoop dieren), bewijs van herbevolking (levering
nieuwe dieren);

- de berekening van het bedrag van het overbruggingskrediet.
Aanvragen kunnen uiterlijk 6 maanden na het opheffen van alle beperkende sanitaire maatregelen betrekking

hebbend op de epidemie van vogelpest van april 2003, behoorlijk ingevuld en ondertekend ingediend worden bij het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) op onderstaand adres.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Leuvenseplein 4 (3e verdieping)
1000 Brussel

Brussel, 4 september 2003.
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,

L. SANNEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/200876]
4 SEPTEMBER 2003. — Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). — Omzendbrief nr. 33bis

Bijkomende steunmaatregelen van het VLIF naar aanleiding van de vogelpest (aviaire influenza)

Pluimveehouders die belangrijke en aantoonbare schade opgelopen hebben door leegstand die het gevolg is van
maatregelen in de strijd tegen de vogelpest en hierdoor financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen genieten van
een kapitaalpremie ten laste van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in toepassing van het besluit van de
Vlaamse regering van 24 november 2000. De algemene voorwaarden voor het verkrijgen van steun (ondermeer
levensvatbaar bedrijf) zijn van toepassing.

De kapitaalpremie is gelijk aan 80 %van het bewezen en aanvaarde verlies door leegstand die het gevolg is van
maatregelen in de strijd tegen de vogelpest, desgevallend verminderd met de gekapitaliseerde rentesubsidie op het
overbruggingskrediet dat aangevraagd werd in het kader van omzendbrief 33.

— Het bedrag van de schade door leegstand, wordt vastgesteld als het product van volgende factoren :
— het reëel aantal gehouden dieren binnen de vergunning bij de heropstart;
— het bedrag aan schade per dag door leegstand (inkomensverlies + vaste kosten) voor de betreffende

pluimveesoort zoals weergegeven in onderstaande tabel;
— het aantal dagen leegstand verminderd met het aantal dagen sanitaire leegstand naargelang de specu-

latie + 7 dagen ten laste van de kandidaat-begunstigde.

Diersoort Schade door leegstand
(in euro per dag) Aantal dagen sanitaire leegstand

Braadkippen 0,0040 14
Legkippen 0,0092 21
Andere Individueel te bepalen

Voor de leegstand in de broeierijen is er een verlies van 0,028 euro per niet - ingelegd broedei.
Bijzondere voorwaarden :
- de veestapel werd volledig opgeruimd of er was een noodzakelijke leegstand die rechtstreeks het gevolg was van

de vogelpest;
- effectieve herbevolking (heropstart);
- geen overcompensatie van de geleden schade.
Toepassingswijze :
Aanvragen voor het verkrijgen van een kapitaalpremie kunnen ingediend worden met bijgevoegd aanvraagfor-

mulier. Zij zijn vergezeld van :
- in voorkomend geval, een attest betreffende de verplichte opruiming van de veestapel;
- alle documenten die de geleden schade door leegstand staven en kunnen gebruikt worden voor het bepalen van

het bedrag van de schade zoals documenten over aantallen en soorten dieren gehouden vóór de leegstand, aantal
vergunde dieren, expertverslagen, bewijzen van leegstand (verkoop dieren), bewijs van herbevolking (levering nieuwe
dieren).

Aanvragen kunnen uiterlijk 6 maanden na het opheffen van alle beperkende sanitaire maatregelen betrekking
hebbend op de epidemie van vogelpest van april 2003, behoorlijk ingevuld en ondertekend ingediend worden bij het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) op onderstaand adres.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Leuvenseplein 4 (3e verdieping)
1000 Brussel

Brussel, 4 september 2003.
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,

L. SANNEN
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