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De jongste tijd zijn er tal van vragen gesteld over de uitwerking en het tijdstip van het operationeel
worden van de “nieuwe” VLIF maatregelen in kader van PDPO III (2014-2020). De VLIF
ontwerpbesluiten werden door de Vlaamse regering op de bijeenkomst van 23 mei principieel
goedgekeurd. Voorlopig blijft de huidige overgangsregeling van kracht totdat deze wordt
opgeheven via publicatie in het Belgisch Staatsblad van de nieuwe besluiten. Dit zal vermoedelijk
ten vroegste half juli zijn en ten laatste 1 januari 2015.
Jacky Swennen, productmanager landbouw SBB Accountants & Adviseurs

• Er zijn ook een aantal investeringen
die uitgesloten worden van steun.
Onder andere de vervangingsinvesteringen worden streng beoordeeld.
Het is niet meer vanzelfsprekend
dat een bedrijf zonder wezenlijke
uitbreiding (>25%) of heroriëntatie
nog steun krijgt voor (on)roerende
goederen die al aanwezig zijn op het
bedrijf.
• Men kan maar steun krijgen op een
maximaal investeringsbedrag van 1
mln euro per bedrijf gedurende de
periode 2014-2020. Dit bedrag was
voorheen 1 mln euro per bedrijfsleider.
• Een verrassende nieuwigheid is dat
het VLIF werkt met een gesloten
enveloppe. Dit betekent dat er per
periode (kwartaal) een bepaald budget wordt vastgelegd. Indien er in
die periode meer aanvragen worden
ingediend dan het budget voorziet,
dan zal men bepaalde dossiers niet
toelaten tot het systeem. Hiervoor
werkt men met criteria.
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Welke belangrijke nieuwigheden
dienen zich aan?
• De voorwaarden aan de landbouwer
blijven nagenoeg hetzelfde, enkel de
toegangsvoorwaarde van het bedrijf
wordt verlaagd van een BBR (bruto
bedrijfsresultaat) van 50.000 naar
40.000 euro.
• Voor de vestigingssteun blijft het
plafond van maximum 70.000 euro
per overnemer bestaan maar de
steun wordt als kapitaalpremie
uitgekeerd (in meerdere schijven)
en wordt berekend op basis van
30 % steun op de overgenomen
subsidiabele goederen (aandelen,
bedrijfsbekleding, gebouwen <15
jaar of aanvulling van de voorraden
bij herlocalisatie).
• De steunbedragen van 8%, 18%,
28 % en 38 % worden gereduceerd
naar 15% en 30% waarbij het laatste
steunpercentage bedoeld is voor
innovatieve investeringen, investeringen gericht op landbouwverbreding en investeringen die significant
bijdragen tot verduurzaming. De lijst
van investeringen die à 30 % betoelaagd gaan worden, is niet bekend
op dit moment.

Deze criteria zijn gebaseerd op:
• de terugverdientijd
• innovatief karakter en de creatie van

toegevoegde waarde
• rationeler gebruik van energie,
water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, verbetering
van klimaat, betere plant- en diergezondheid
• verbetering maatschappelijk draagvlak, voedselveiligheid en arbeidsrationalisatie- en veiligheid
• een leeftijdscriterium
Het begrip ‘leeftijdscriterium’ betekent dit dat een jonge landbouwer die
een emissiearme stal bouwt zeker
steun zal krijgen maar een vijftiger
die een 'gewone' machineloods zet,
zal in een periode van veel aanvragen
misschien uit de boot vallen.
Een aantal interpretaties zullen maar
duidelijk worden bij publicatie en
bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten. In afwachting is het voor velen
spannend of ze nog een aanvraag
indienen in de oude regelgeving of dat
de nieuwe regelgeving mogelijks interessanter is. De bedrijfseconomisch
adviseur van SBB kan u mogelijks
verder adviseren. n
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