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Omzendbrief nr. 48 over aanpassingen van de VLIF-steunmaatregelen
voor de land- en tuinbouwproducenten

De aandacht van de land- en tuinbouwers, de erkende kredietinstellingen en allen die betrokken zijn bij de
advisering en financiering van land- en tuinbouwbedrijven wordt gevestigd op een wijziging van de VLIF-regelgeving
voor land- en tuinbouwproducenten. De wijziging maakt het voorwerp uit van een besluit van de Vlaamse regering
van 17 oktober 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan
de investeringen en de installatie in de landbouw en het bijhorend ministerieel besluit.

Met voorliggende omzendbrief worden de wijzigingen toegelicht. Tevens wordt informatie verstrekt over bepaalde
aspecten van de praktische toepassing van de regelgeving en wordt toelichting gegeven bij het openbaar maken van
de toegekende steun.

De omzendbrief is in elektronische vorm beschikbaar op de website : www.vlaanderen.be/vlif
De wijzigingen zijn divers van aard. Ze hebben betrekking op :
— bepalingen van algemene aard :

o definitie van landbouwer;
o referentie-inkomen vanaf 2008;
o minimum investeringsbedrag;
o aanvaardbare niet-landbouwactiviteiten bij vennootschappen;

— de steun aan de investeringen :
o gewijzigde steunintensiteit voor bepaalde investeringen;
o normbedragen voor een melkrobot en carrousel;
o verband tussen capaciteit, milieuvergunning, nutriëntenemissie- en productierechten;
o mogelijkheden op steun per subsector van de veehouderij;
o gewijzigde voorwaarden bij aankoop van bedrijfsgebouwen;
o steun voor mestopslagplaatsen;

— de steun aan de vestiging :
o gewijzigd bedrijfsplan bij vestiging;
o vorm van de vestigingssteun;
o aankoop bedrijfsgebouwen als vestigingskost;
o subsidiabele fractie bij overname van aandelen;

— de aanvraagprocedure :
o wijziging aanvraagformulier;
o aantal aanvragen per aanvrager;

— andere aspecten :
o bekendmaking toegekende steun;
o tijdelijk gewijzigde steunmodaliteiten voor bedrijven met suikerbieten.

1. Bepalingen van algemene aard
Definitie landbouwer
Om te kunnen gerangschikt worden als landbouwer in aanmerking komend voor VLIF-steun moet ondermeer een

inkomensvoorwaarde vervuld worden. Voor aanvragen vanaf 27 juni 2008 geldt dat 35 % van het totale
beroepsinkomen moet verkregen worden met het uitoefenen van activiteiten op het landbouwbedrijf. Voorheen was dit
35 % van het totale inkomen. De wijziging houdt in dat roerende en onroerende inkomsten buiten beschouwing gelaten
worden bij het onderzoek naar de mate waarin aan de inkomensvoorwaarde voldaan wordt. De controle wordt, zoals
voorheen, gevoerd op basis van het recentste aanslagbiljet over de personenbelasting.

Andere voorwaarden om te kunnen gerangschikt worden als landbouwer, blijven ongewijzigd behouden.
Referentie-inkomen 2008
Het referentie-inkomen dat gebruikt wordt bij het toetsen van de voorwaarde inzake levensvatbaarheid van het

bedrijf bedraagt 25.700 euro per volle arbeidskracht (VAK) voor aanvragen vanaf 2008. Om steun te kunnen verkrijgen
zal de bevoegde ambtenaar in buitendienst met een bedrijfseconomische analyse moeten aantonen dat het
arbeidsinkomen (AI) per VAK groter is dan dit bedrag.

Minimum investeringsbedrag
Het minimum investeringsbedrag bedraagt 15.000 euro. Die wijziging werd al bekendgemaakt met de ministeriële

omzendbrief nr. 43 en wordt toegepast op aanvragen om steun vanaf 1 september 2007. Er is geen minimum
kredietbedrag bepaald.
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Aanvaardbare niet-landbouwactiviteiten bij vennootschappen

Zoals voor een landbouwer-natuurlijke persoon het belang van de niet-landbouwactiviteiten ondergeschikt moet
zijn aan dat van de landbouwactiviteiten, moeten bij een vennootschap de niet-landbouwactiviteiten ondergeschikt zijn
aan de landbouwactiviteiten voor het verkrijgen van VLIF-steun. Het onderzoek naar het belang van de verschillende
activiteiten wordt gevoerd aan de hand van de recentste resultatenrekening. De verhouding tussen de omzet uit de
landbouwactiviteiten en die uit niet-landbouwactiviteiten en de verhouding tussen het brutobedrijfsresultaat (omzet –
inkopen – diensten en diverse goederen) van de landbouwactiviteiten en dat van de niet-landbouwactiviteiten is
bepalend voor het aanvaarden van de landbouwinvesteringen door de vennootschap voor steun.

Een vennootschap met een omzet uit landbouwactiviteiten (activiteiten met een land- of tuinbouwproduct als
eindproduct) die groter is dan een omzet uit niet-landbouwactiviteiten komt, met in acht name van de algemene en
bijzondere voorwaarden, in aanmerking voor steun op landbouwinvesteringen.

Wanneer de omzet het belang van de verschillende activiteiten niet weerspiegelt doordat de bruto-marge van de
niet-landbouwactiviteiten klein is, zal bijkomend onderzoek van het brutobedrijfsresultaat bepalend zijn voor het
verlenen van de steun.

Landbouwvennootschappen komen principieel altijd in aanmerking voor steun op landbouwinvesteringen.

Bij vennootschappen die land- en tuinbouwactiviteiten combineren met activiteiten inzake verbreding in
aanmerking komend voor VLIF-steun (hoevetoerisme, openstellen bedrijf voor dagrecreatie, aanmaak en commercia-
lisatie van hoeveproducten, productie hernieuwbare energie, opvang van zorgvragers en landschapsbeheer) moeten de
verbrede activiteiten van ondergeschikt belang zijn t.o.v. de landbouwactiviteiten ss. Het onderzoek naar het belang
van de verbrede activiteiten gebeurt analoog als voor andere niet-landbouwactiviteiten (cfr. supra).

2. Steun aan de investeringen

Gewijzigde steunintensiteit

De vier steunintensiteiten (10 %, 20 %, 30 % en 40 %) blijven behouden maar alleen welbepaalde investeringen die
specifiek zijn voor de biologische landbouw genieten nog van de hoogste steunintensiteit van 40 %. Voor alle andere
investeringen die van 40 % steun konden genieten wordt voor aanvragen vanaf 27 juni 2008 nog 30 % steun verleend.
Vanaf dat tijdstip bedraagt de steunintensiteit :

— 40 % voor investeringen die specifiek zijn voor de biologische landbouw;

— 30 % voor investeringen, gericht op de realisatie van een landbouw met verbrede doelstellingen, duurzame
landbouw of de reconversie van het landbouwbedrijf;

— 20 % voor investeringen in onroerend goed, gericht op de realisatie van een structuurverbetering;

— 10 % voor overige investeringen gericht op de realisatie van een structuurverbetering.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de subsidiabele investeringen en de steunintensiteit.

Normbedragen

Het subsidiabele bedrag wordt beperkt tot een maximumbedrag per aanwezige dierplaats of per m2

bedrijfsgebouw. Voor aanvragen vanaf 27 juni 2008 wordt de lijst van maximum subsidiabele bedragen uitgebreid met
twee normbedragen nl. 110.000 euro voor een melkrobot en 7.500 euro per plaats van een melkcarrousel (exclusief het
gebouw waarin de installatie opgesteld staat).

Voorwaarden bij de bouw van veestallen : verband tussen stalcapaciteit, milieuvergunning, nutriëntenemissie- en
productierechten.

Bij de bouw van veestallen wordt slechts steun verleend wanneer de totale stalcapaciteit van het bedrijf in
overeenstemming is met de milieuvergunning d.w.z. binnen de limieten blijft van het aantal dieren vermeld op de
milieuvergunning.

Bovendien wordt rekening gehouden met de nutriëntenemissie- en productierechten van het bedrijf. Op basis van
een bedrijfseconomische berekening wordt bepaald of de nieuwe veestal subsidiabel is, al of niet onder voorwaarden.

Bij een kleine afwijking tussen de stalcapaciteit en een aantal dierplaatsen verkregen op basis van de
nutriëntenemissie- of productierechten en de emissies of productie per dier, wordt de steun verleend zonder
voorwaarden inzake overname van bijkomende emissie- of productierechten.

Bij een substantiële afwijking tussen de stalcapaciteit en een aantal dierplaatsen verkregen op basis van de
nutriëntenemissierechten en de emissies per dier, wordt de steun slechts verleend op voorwaarde van een overname
van de noodzakelijke bijkomende emissierechten. Afhankelijk van het tekort aan emissierechten wordt over de
aanvraag om steun als volgt beslist :

— Bij een verschil tot 25 % wordt de steun voorwaardelijk verleend. Als binnen een termijn van 2 jaar vanaf de
beslissing het bewijs geleverd wordt dat het bedrijf voldoende emissierechten heeft, wordt de steun definitief.

— Bij een verschil van meer dan 25 % wordt geen steun verleend. In dit geval is een herziening mogelijk wanneer
binnen een termijn van 2 jaar vanaf de beslissing het bewijs geleverd wordt dat het bedrijf voldoende
emissierechten heeft.

Voor aanvragen tot 31 december 2008 wordt m.b.t. het verwerven van bijkomende emissierechten alleen rekening
gehouden met emissierechten verworven door overname van stoppende bedrijven. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009
wordt ook rekening gehouden met nutriëntenemissierechten verkregen door mestverwerking binnen de mogelijkheden
voorzien bij het Mestdecreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen.

Bij productierechten toegekend in het kader van marktordeningen (b.v. melkquotum) is het resultaat van de
bedrijfseconomische berekening bepalend voor de steunverlening. Het bedrijf moet levensvatbaar zijn vertrekkend van
de toegekende productierechten. Bij de voorziene stijging van het bedrijfsquotum tot 2015 en aansluitend de afschaffing
ervan, zal binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen tegemoetkomender geoordeeld worden over de
aanvaardbare stalcapaciteit t.o.v. een aantal dierplaatsen verkregen op basis van het actuele bedrijfsquotum en de
melkproductie per koe.

Mogelijkheden op steun per subsector van de veehouderij

Investeringen in de melkveehouderij zijn subsidiabel wanneer het bedrijf na investering over voldoende
melkquotum beschikt om de investering bedrijfseconomisch te verantwoorden (cfr. supra).
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Volgende investeringen in de varkenshouderij zijn subsidiabel :
— nieuwe ammoniakemissiearme stal die voorkomt op de lijst van ammoniakemissiearme stallen ter uitvoering

van het VLAREM. Bij de bouw van stallen waarin zeugen gehouden worden (uitgezonderd kraamstallen)
moet groepshuisvesting toegepast worden;

— herinrichten bestaande zeugenstal naar een stal met groepshuisvesting;
— bijkomende mestopslagcapaciteit (cfr. infra);
— aankoop varkensstallen (cfr. infra);
— investeringen ter verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren;
— investeringen in biologische varkenshouderij.
Andere investeringen in de varkenshouderij zijn niet subsidiabel. Hieronder rangschikken zich ondermeer de

verbouwing en de vernieuwing van de uitrusting van stallen die niet gericht zijn op de verbetering van het leefmilieu,
de hygiëne en het welzijn van de dieren.

Volgende investeringen in de pluimveehouderij zijn subsidiabel :
— nieuwe ammoniakemissiearme stal die voorkomt op de lijst van ammoniakemissiearme stallen ter uitvoering

van het VLAREM. Bij de bouw van een legkippenstal moet huisvesting in verrijkte kooien, volièrehuisvesting
of grondhuisvesting toegepast worden;

— herinrichten bestaande legkippenstal met huisvesting in verrijkte kooien, volièrehuisvesting of grondhuisves-
ting;

— bijkomende mestopslagcapaciteit (cfr. infra);
— aankoop pluimveestallen (cfr. infra);
— investeringen ter verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren;
— investeringen in biologische pluimveehouderij;
Andere investeringen in de pluimveehouderij zijn niet subsidiabel. Hieronder rangschikken zich ondermeer de

verbouwing en de vernieuwing van uitrusting van stallen die niet gericht zijn op de verbetering van het leefmilieu, de
hygiëne en het welzijn van de dieren.

Voor investeringen in de vleesveehouderij wordt de voorwaarde van grondgebondenheid afgeschaft voor
aanvragen vanaf 1 januari 2009. Op dat tijdstip worden die investeringen subsidiabel onder de algemene voorwaarden.

Voor investeringen in de vleeskalverhouderij worden de beperkende sectorale voorwaarden afgeschaft voor
aanvragen vanaf 1 januari 2009. Op dat tijdstip worden die investeringen subsidiabel onder de algemene voorwaarden.

In de paardenhouderij is een buitenpiste subsidiabel wanneer ze gebruikt wordt in het kader van de activiteiten
van paardenfokkerij, hengstenhouderij en de opleiding van zelf gefokte veulens.

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 worden bij het onderzoek naar de mogelijkheden op steun voor investeringen
in hoevetoerisme, openstellen bedrijf voor dagrecreatie, aanmaak en commercialisatie van hoeveproducten, productie
van hernieuwbare energie, opvang van zorgvragers en landschapsbeheer geen voorwaarden meer gesteld die verband
houden met de subsector van de land- of tuinbouw waarin het bedrijf actief is.

Gewijzigde voorwaarden bij aankoop van bedrijfsgebouwen
Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 is de steun bij aankoop van bedrijfsgebouwen niet langer afhankelijk van de

aard van de bedrijfsgebouwen maar van de ouderdom. Er wordt alleen steun verleend voor gebouwen die minder dan
15 jaar oud zijn. Voor die gebouwen is het subsidiabel bedrag het kleinste van volgende bedragen :

— de aankoopsom of de betaalde opleg bij uit onverdeeldheid treden;
— de boekhoudkundige waarde van de bedrijfsgebouwen die verkregen wordt door op een berekende

nieuwbouwwaarde van de gebouwen een lineaire afschrijving toe te passen op 15 jaar. De nieuwbouwwaarde
wordt berekend door het aantal veeplaatsen in de stal of de oppervlakte van het gebouw te vermenigvuldigen
met het overeenstemmende VLIF-normbedrag bij nieuwbouw.

Voor het vaststellen van de ouderdom wordt gerekend met volle kalenderjaren. De ouderdom wordt bepaald als
het verschil tussen het jaar van de aankoop en het jaar waarin het gebouw in gebruik genomen werd. Voor gebouwen
die gesubsidieerd werden bij de oprichting is het jaar van ingebruikname gekend door het VLIF.

De berekening van het subsidiabel bedrag wordt verduidelijkt met navolgende voorbeelden.
Voorbeeld 1 : Aankoop van een glastuinbouwbedrijf
— 10 000 m2 licht verwarmde serres voor 525.000 euro van 5 jaar oud;
— 500 m2 loods voor 75.000 euro van 5 jaar oud.
VLIF-normbedragen en nieuwbouwwaarde :
— Serres : 75 euro/m2 (norm licht verwarmde serre) à 10.000 m2 geeft 750.000 euro nieuwbouwwaarde;
— Loods : 200 euro/m2 (norm gewone loods) à 500 m2 geeft 100.000 euro nieuwbouwwaarde.
Berekening subsidiabel bedrag :
Boekwaarde bij afschrijving op 15 jaar :
— Serres : 750.000 euro * 10/15 = 500.000 euro;
— Loods : 100.000 euro * 10/15 = 66.667 euro.
Er kan steun verkregen worden op 566.667 euro.
Er wordt gesubsidieerd naar rato van de boekwaarde omdat die kleiner is dan de betaalde prijs.
Voorbeeld 2 : Aankoop van een gemengd veebedrijf.
— 100 m2 loods voor 12.000 euro van 10 jaar oud;
— Zoogkoeienstal voor 25 zoogkoeien voor 60.000 euro van 5 jaar oud;
— Jongveestal voor 40 stuks jongvee van melkvee voor 40.000 euro van 12 jaar oud;
— Jongveestal voor 20 stuks jongvee van vleesvee voor 35.000 euro van 5 jaar oud.
Andere bedrijfsgebouwen (melkveestal en loods) zijn al eigendom van de aanvrager.
VLIF-normbedragen en nieuwbouwwaarde :
— Loods : 200 euro/m2 (norm gewone loods) à 100 m2 geeft 20.000 euro nieuwbouwwaarde;
— Zoogkoeienstal : 2.500 euro/koe (norm zoogkoeienplaats) à 25 zoogkoeien geeft 62.500 euro nieuw-

bouwwaarde;

3273MONITEUR BELGE — 21.01.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



— Jongveestal : 1.350 euro/dier (norm jongveeplaats) à 40 stuks jongvee van melkvee geeft 54.000 euro
nieuwbouwwaarde;

— Jongveestal : 1.350 euro/dier (norm jongveeplaats) à 20 stuks jongvee van vleesvee geeft 27.000 euro
nieuwbouwwaarde.

Berekening subsidiabel bedrag :

Boekwaarde bij afschrijving op 15 jaar :

— Loods : 20.000 euro* 5/15 = 6.667 euro;

— Zoogkoeienstal : 62.500 euro* 10/15 = 41.667 euro;

— Jongveestal : 54.000 euro* 3/15 = 10.800 euro;

— Jongveestal : 27.000 euro* 10/15 = 18.000 euro.

Er kan steun verkregen worden op 77.133 euro.

Er wordt gesubsidieerd naar rato van de boekwaarde omdat die kleiner is dan de betaalde prijs.

Voorbeeld 3 : Verwerven gemengd bedrijf, opleg te betalen bij uit onverdeeldheid treden :

— 300 m2 loods voor 30.000 euro van 15 jaar oud;

— Vleesvarkensstal (1000 plaatsen) voor 200.000 euro van 8 jaar oud;

VLIF-normbedragen en nieuwbouwwaarde :

— Loods : 200 euro/m2 à 300 m2 geeft 60.000 euro nieuwbouwwaarde;

— Vleesvarkensstal : 400 euro/dier (norm vleesvarkensplaats) à 1000 vleesvarkens geeft 400.000 euro nieuw-
bouwwaarde.

Berekening subsidiabel bedrag :

Boekwaarde bij afschrijving op 15 jaar :

— Loods : 60.000 euro* 0/15 = 0 euro;

— Vleesvarkensstal : 400.000 euro* 7/15 = 186.667 euro.

Er kan steun verkregen worden op 186.667 euro.

Er wordt gesubsidieerd naar rato van de boekwaarde omdat die kleiner is dan de betaalde prijs.

Bijkomende mestopslagcapaciteit

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2009 kan steun verkregen worden voor investeringen in bijkomende
mestopslagcapaciteit die tot doel hebben de opslagcapaciteit voor bedrijfseigen mest uit te breiden tot een volume
waarbij de mestproductie van 9 maanden kan gestockeerd worden in afwachting van de verspreiding op het land. Op
1 januari 2012 d.w.z. het tijdstip dat de nieuwe normen inzake opslagcapaciteit bepaald bij artikel 9, § 1 van het Decreet
van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen van kracht worden, vervalt die mogelijkheid op steun.

3. Steun aan de vestiging

Bedrijfsplan bij vestiging

De vestiging moet planmatig aangepakt worden. In een bedrijfsplan bij vestiging wordt aangetoond dat het land-
of tuinbouwbedrijf bij vestiging economisch levensvatbaar is en voldoende bedrijfszekerheid biedt. Dit plan bevat
voortaan ook de bijzondere voorwaarden waaronder de steun verleend wordt. Het wordt vóór de toekenning van de
steun voor ondertekening voorgelegd aan de jonge landbouwer. Hij of zij kan in dit stadium kennis nemen van de
bijzondere voorwaarden en de gepaste maatregelen nemen.

Praktisch wordt het bedrijfsplan bij vestiging opgesteld door de bevoegde ambtenaar in buitendienst. Hij of zij
maakt onder meer gebruik van de informatie verstrekt door de aanvrager of de bank.

Omvang en vorm van de vestigingssteun

Voor aanvragen om vestigingssteun vanaf 1 januari 2008 bedraagt de totale gekapitaliseerde vestigingssteun
maximaal 55.000 euro (cfr. omzendbrief 43).

Het maximumbedrag aan vestigingssteun is hetzelfde ongeacht de aard van het bedrijf of vestigingskosten. De
vorm van de steun verschilt naargelang het een vestiging betreft als landbouwer-natuurlijke persoon in een
eenmanszaak of in een maatschap dan wel een vestiging als mandataris van een landbouwer-rechtspersoon.

Bij een vestiging als landbouwer-natuurlijke persoon heeft de steun de vorm van :

— een vestigingspremie van maximaal 50 % op de eerste 50.000 euro aanvaardbare vestigingskosten;

— een rentesubsidie op de aanvaardbare vestigingskosten die het bedrag van 50.000 euro overtreffen. De
rentesubsidie bedraagt maximaal 4 % gedurende 10 jaar met 1 jaar vrijstelling van kapitaalaflossing op een
bedrag dat afhankelijk is van het maximumbedrag aan vestigingssteun onder vorm van rentesubsidie, de
periodiciteit, de vrijstelling en de actualisatievoet. De gekapitaliseerde waarde van de rentesubsidie bedraagt
ten hoogste 30.000 euro en alleen vestigingskosten die gefinancierd worden met krediet bij een erkende bank
komen in aanmerking voor steun. In onderstaande tabel worden de maximum subsidiabele kredietbedragen
voor aanvragen van 2008 weergegeven. Bij die subsidiabele bedragen bedraagt de gekapitaliseerde waarde
van de rentesubsidie 30.000 euro.

Periodiciteit

Vrijstelling Maandelijks Driemaandelijks Zesmaandelijks Jaarlijks

Zonder vrijstelling 176.004 173.997 171.105 165.707

Met vrijstelling 160.402 158.842 156.584 152.336

Actualisatievoet 2008 : 5,19 %
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Bij een vestiging als beherende vennoot, zaakvoerder, bestuurder of gedelegeerd bestuurder met de kwalificatie
landbouwer van een landbouwer-rechtspersoon heeft de steun de vorm van :

— een vestigingspremie van maximaal 50 % op de eerste 80.000 euro aanvaardbare vestigingskosten;
— een rentesubsidie op de aanvaardbare vestigingskosten die het bedrag van 80.000 euro overtreffen. De

rentesubsidie bedraagt maximaal 4 % gedurende 10 jaar met 1 jaar vrijstelling van kapitaalaflossing op een
bedrag dat afhankelijk is van het maximumbedrag aan vestigingssteun onder vorm van rentesubsidie, de
periodiciteit, de vrijstelling en de actualisatievoet. De gekapitaliseerde waarde van de rentesubsidie bedraagt
ten hoogste 15.000 euro en alleen vestigingskosten die gefinancierd worden met krediet bij een erkende bank
komen in aanmerking voor steun. In onderstaande tabel worden de maximum subsidiabele kredietbedragen
voor aanvragen van 2008 weergegeven. Bij die subsidiabele bedragen bedraagt de gekapitaliseerde waarde
van de rentesubsidie 15.000 euro.

Periodiciteit

Vrijstelling Maandelijks Driemaandelijks Zesmaandelijks Jaarlijks

Zonder vrijstelling 88.002 86.998 85.552 82.853

Met vrijstelling 80.201 79.421 78.292 76.168

Actualisatievoet 2008 : 5,19 %
Er kan maximaal 80 % waarborg verkregen worden op het kredietbedrag dat van rentesubsidie geniet.
Vestigingskosten
Alleen vestigingskosten die binnen een periode van één jaar na de vestiging gemaakt worden, kunnen aanvaard

worden voor het verlenen van vestigingssteun. Navolgende kosten worden gerangschikt als vestigingskosten :
— De overname van de bedrijfsbekleding bestaande uit dieren, uitrusting, materieel, voorraden, aanplantingen,

vruchten te velde en navetten op basis van een geregistreerd overnamecontract met een reële inventaris.
— De aankoop van dieren, uitrusting, materieel en voorraden gericht op het vervolledigen van de bekleding van

een bedrijf dat niet of gedeeltelijk in productie is, of de vervanging van vee, uitrusting en materieel dat niet
overgenomen wordt, voor zover de verrichtingen verantwoord zijn en er geen nieuwe oriëntatie gegeven
wordt aan de activiteiten op het bedrijf. De eerste aankoop van vee en voorraden op een veebedrijf dat
gecreëerd werd vertrekkend van een verplaatste productiecapaciteit (overgenomen milieuvergunning en
nutriëntenemissierechten) is eveneens subsidiabel.

— De aankoop van bedrijfsgebouwen die minder dan 15 jaar oud zijn waarbij het subsidiabel bedrag op dezelfde
manier berekend wordt als bij een aankoop buiten het kader van de vestiging (cfr. supra);

— De overname van aandelen ter gelegenheid van de vestiging als (mede-)bedrijfsleider (d.w.z. beherend
vennoot, zaakvoerder, bestuurder of gedelegeerd bestuurder) van een vennootschap die de landbouw als
hoofdactiviteit heeft (cfr. supra).

De kosten voor de overname van vaste bedrijfsuitrusting die onroerend is van nature en voor het verwerven van
productierechten, rechten op vergoeding en allerlei andere rechten worden niet aanvaard als vestigingskosten.

Het berekende subsidiabel bedrag voor een aangekocht bedrijfsgebouw kan niet gesplitst worden in een bedrag
in aanmerking komend voor vestigingssteun en een bedrag in aanmerking komend voor investeringssteun.

Overname aandelen
Wanneer in het kader van de vestiging als (mede-)bedrijfsleider (d.w.z. beherend vennoot, zaakvoerder, bestuurder

of gedelegeerd bestuurder) van een vennootschap die de landbouw als hoofdactiviteit heeft aandelen overgenomen
worden, worden die kosten aanvaard als vestigingskost.

De steun wordt verleend op basis van een contract over de overdracht van aandelen en een verslag van een
bedrijfsrevisor of een erkend accountant waarin de waarde van de aandelen beoordeeld wordt vertrekkend van de
jaarrekening van het laatste boekjaar voorafgaand aan de overname. Een voorafgaande herwaardering van activa met
fiscale verwerking wordt aanvaard. Voor de overname van aandelen van een pas opgerichte vennootschap, wordt
geoordeeld op basis van de startbalans.

Het subsidiabel bedrag wordt berekend vertrekkend van de boekhoudkundige waarde van de aandelen. Dit
betekent dat de waarde van de aandelen gelijk is aan de waarde van het eigen vermogen van de vennootschap. De
fractie van de waarde van het aandeel die overeenkomt met de fractie van de boekhoudkundige waarde van de
gronden en de productie- en emissierechten in het geheel van de waarde van de activa, is niet subsidiabel. De
subsidiabele fractie wordt verkregen door de som van de waarde van de aanvaardbare activaposten te delen door het
balanstotaal.

Voor een landbouwvennootschap die geen jaarrekening heeft, wordt de steun verleend op basis van een verslag
van een bedrijfsrevisor of een erkend accountant waarin de waarde van de aandelen beoordeeld wordt vertrekkend van
een voor die gelegenheid opgestelde balans van de vennootschap die de staat van activa en passiva van de
vennootschap weergeeft op het tijdstip van de overname.

4. De aanvraagprocedure
Wijziging aanvraagformulier
Bij de vaststelling dat de gewestwaarborg voor een beperkt aantal dossiers aangevraagd wordt; dat het algemeen

grote bedragen betreft en de nood aan informatie in die gevallen groot is, wordt de lay-out en de inhoud van de
aanvraag om tussenkomst gewijzigd waarbij de gevraagde informatie verschilt naargelang er geen of wel
gewestwaarborg gevraagd wordt. Het nieuwe model aanvraagformulier is opgenomen in bijlage 2 en wordt gebruikt
voor aanvragen vanaf 1 januari 2009.

Omdat geen steun kan verkregen worden voor investeringen of verrichtingen die niet vermeld worden op de
aanvraag om tussenkomst 1e luik (cfr. infra) wordt in de verklaring op erewoord die samen met de aanvraag om
tussenkomst 2e luik ingestuurd wordt, uitdrukkelijk verwezen naar de investeringen of verrichtingen die aangemeld
werden met de aanvraag om tussenkomst 1e luik met vermelding van het VLIF-dossiernummer. Bovendien verklaart
de land- of tuinbouwer dat hij of zij er kennis van heeft dat de toegekende steun openbaar gemaakt zal worden (cfr.
infra). Het nieuwe model « verklaring op erewoord » is opgenomen in bijlage 3 en wordt eveneens gebruikt vanaf
1 januari 2009.

De investeringen en de bestemming van het krediet moeten precies weergegeven worden. De aanvraag slaat op
investeringen die een logisch samenhangend geheel vormen en het voorwerp uitmaken van een plan ter verbetering
van de structuur van het bedrijf. Kleine investeringen zonder logische samenhang, worden in principe uitgesloten van
steun. Alleen de investeringen vermeld op de aanvraag worden betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden op
steun. Tot een maand na het inleiden van een aanvraag om tussenkomst 1e luik kunnen nog beperkte verantwoorde
wijzigingen van het investeringsplan aanvaard worden.
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Aantal aanvragen per aanvrager
Om te benadrukken dat alleen voor projectmatig aangepakte investeringen steun kan aangevraagd worden, werd

met ingang van 1 september 2007 nog één aanvraag per aanvrager per jaar aanvaard. Er werd abstractie gemaakt van
de aanvraag om vestigingssteun.

Omdat de land- of tuinbouwer, enerzijds, steeds de beste kredietmodaliteiten moet kunnen bedingen en omdat,
anderzijds, bepaalde banken selectief optreden bij het financieren van investeringen, wordt vanaf 1 januari 2009
overgeschakeld op twee aanvragen om steun per kalenderjaar, ongeacht de aard van de investering of verrichting.
Vanaf dat tijdstip moet een aanvraag om tussenkomst 2e luik voor het bouwen van bedrijfsgebouwen altijd vergezeld
zijn van de bouwvergunning. Dossiers waar die bouwvergunning ontbreekt worden geweigerd. Het minimum
investeringsbedrag van 15.000 euro per aanvraag blijft behouden.

5. Andere wijzigingen
Bekendmaking toegekende steun
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 moet bepaalde informatie over de

begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) openbaar
gemaakt worden. De vestigings-, investerings- en diversificatiesteun (zowel rentesubsidies als kapitaalpremies) die toegekend
wordt door het VLIF wordt voor 30 % betaald met middelen uit het ELFPO en is gevat door die verplichting.

Het doel van die openbaarheid is het vergroten van de transparantie rond het gebruik van communautaire
middelen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het bevorderen van een goed beheer van die middelen door
de publieke controle op de bestede middelen te versterken. Ter bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen kan die informatie ook worden verwerkt door organen voor financiële controle en
onderzoek van de Europese Gemeenschappen en de lidstaten.

De bekendmaking houdt de publicatie in van de volgende gegevens op de website www.belpa.be :
— de naam en voornaam van de begunstigde natuurlijke persoon;
— de naam van de begunstigde rechtspersoon;
— de naam van de begunstigde vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen zonder eigen

rechtspersoonlijkheid;
— de postcode en de gemeente;
— de bedragen aan uitbetaalde steun die elke begunstigde in het voorbije Europese begrotingsjaar (van

16 oktober tot 15 oktober) heeft verkregen. Het betreft de volledige steun (Vlaamse en Europese).
De gegevens zijn ook op volgende website van de Europese Commissie te consulteren :

http ://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_nl.htm.
In het geval van verwerking van persoonsgegevens is de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. Voor inzage in de
persoonsgegevens en eventuele verbetering van onjuiste of niet relevante gegevens, of wanneer meer informatie
gewenst is over die publicatie, kan contact genomen worden met Mevr. C. Messiaen, attaché, Trierstraat 82,
1040 Brussel, tel. 02-287 24 13, e-mail : Catherine.messiaen@birb.be.

De begunstigden worden ingelicht over de publicatie door vermelding van volgende zin op het notificatiedocument.
« Gegevens over de uitbetalingen van de steun in dit dossier waarvoor er Europese medefinanciering is, worden

jaarlijks uiterlijk op 30 april volgend op het betreffende boekjaar gepubliceerd op de website www.belpa.be in
overeenstemming met Verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 » (zie ook VLIF-
omzendbrief nr 48).

De gegevens voor het boekjaar 2007 zijn gepubliceerd op 30 september 2008 en voor de volgende boekjaren zal dat telkens
gebeuren op 30 april van het volgende jaar. Ze blijven gedurende twee jaar na hun bekendmaking beschikbaar op de site.

Tijdelijk gewijzigde modaliteiten inzake steunverlening voor bedrijven met suikerbieten
Op Europees vlak werd een tijdelijke regeling ingesteld voor de herstructurering van de suikerindustrie in de

Europese Gemeenschap (Verordening 320/2006). Ter compensatie van ingeleverd suikerquotum werd voorzien in een
aantal maatregelen waaronder het toekennen aan de lidstaten van een steunbedrag voor diversificatie van de
suikersector, te besteden in het kader van bestaande maatregelen inzake plattelandsontwikkeling. Het bedrag dat aan
Vlaanderen toekomt wordt grotendeels benut via het VLIF ten gunste van suikerbiettelers.

Voor VLIF-aanvragen vanaf 1 januari 2009 (1e luik) van landbouwers die in 2007 volgens de verzamelaanvraag
suikerbieten in hun teeltplan hadden, zal de steun voor navolgende investeringen volledig betaald worden als
kapitaalpremie met middelen die in dit kader ter beschikking zijn en maximaal tot uitputting van die middelen :

— Alle investeringen in aanmerking komend voor 10 % investeringssteun, ongeacht de aard van de financiering.
Dit wil zeggen dat voor een investering gefinancierd met krediet geen rentesubsidie verleend wordt.

— Alle investeringen in aanmerking komend voor investeringssteun in de andere steuncategorieën (20 %, 30 %
en 40 %) die volledig gefinancierd worden met eigen middelen.

Gezien de specificiteit van de ter beschikking gestelde middelen en de korte periode dat die Europese middelen
kunnen aangewend worden op betalingsniveau, wordt hiervoor een nieuw type VLIF-kapitaalpremie gecreëerd. De
dossiers met dit nieuwe steunstelsel worden door het VLIF versneld afgehandeld, nl. binnen de 6 maand na de
indiening van de aanvraag om tussenkomst 2e luik, ook al volgen ze hetzelfde proces als alle andere VLIF-dossiers. Het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 blijft het kader.

Of de steun in de vorm van die nieuwe kapitaalpremie wordt toegekend, dan wel op de klassieke manier, wordt
voor elke investering in een dossier met meerdere investeringen afzonderlijk bepaald.

Voor landbouwers die in 2007 volgens de verzamelaanvraag suikerbieten in het teeltplan hadden en investeringen
doen die in aanmerking komen voor dit tijdelijk steunstelsel (cfr. supra), al of niet in combinatie met andere
investeringen, wordt het minimum investeringsbedrag voor het indienen van een aanvraag om steun bepaald op
3.000 euro, ongeacht de aard van de financiering.

Alle andere VLIF-richtlijnen inzake basisvoorwaarden en permanente voorwaarden, indieningsprocedure,
documenten, boekhoudkundige opvolging, uitbetaling, enz. zijn van toepassing op dit nieuwe steunstelsel.

Aangezien er een vaste financiële enveloppe is, zal dit steunstelsel worden toegepast tot uitputting van die
enveloppe en ten laatste op 30 september 2010 (op basis van de registratie van de investeringen in de aanvragen om
tussenkomst 2e luik).

De begunstigde ondervindt geen financieel voor- of nadeel omdat de steunvolumes ongewijzigd blijven.
De toegekende kapitaalpremies in dit nieuwe steunstelsel worden, na factuurcontrole, in één keer volledig

uitbetaald aan de begunstigde. Dit zal twee keer per jaar gebeuren op vaste tijdstippen, nl. 31 maart en 30 september,
zowel in 2009, 2010 en 2011.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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