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Nieuwe codes stimuleren investeringen in de
opvang van het eerste en meest vervuilde
drainagewater voor hergebruik.
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VLIF verandert codes en aanvraagmethode
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Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds gaat mee met zijn tijd. Nieuwe codes spelen in
op nieuwe tijden/verplichtingen en de betalingsaanvraag via het e-loket werd gebruiksvriendelijker. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Pascal Braekman,
Sectoradviseur sierteelt & gewasbescherming

Nieuwe werkwijze
betalingsaanvraag
Sinds 21 oktober 2019 moeten landen tuinbouwers een betalingsaanvraag indienen om steun te ontvangen
voor hun geselecteerde en uitgevoerde VLIF-investeringen. Het VLIF heeft
hiervoor zijn online toepassing op het
e-loket grondig aangepast. De nieuwe
werkwijze verhoogt de gebruiksvriendelijkheid voor de aanvrager en moet
ervoor zorgen dat dossiers sneller zijn
afgehandeld.

Gedeeltelijk geautomatiseerd
Op het e-loket ziet de landbouwer
voor welke investeringen hij een
betalingsaanvraag moet indienen. De
land- en tuinbouwer wordt scherm
per scherm door de module geloodst.
Nieuw is dat er een aantal administratieve voorwaarden gedeeltelijk
geautomatiseerd worden en reeds op
voorhand kunnen gecontroleerd
worden. De nieuwe applicatie is
zodanig op maat ontwikkeld dat enkel
die specifieke voorwaarden voor die
investering verschijnen. Hiervoor doet
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de toepassing zo veel mogelijk beroep
op reeds beschikbare documenten uit
de VLIF-databank. Tot slot moet de
land- en tuinbouwer, net zoals voorheen, zijn facturen en betalingsbewijzen opladen.

Veel voordelen
Het nieuwe systeem biedt een aantal
voordelen. Zo schept de controle op
voorhand duidelijkheid over het dossier. De aanvrager weet meteen na
selectie aan welke voorwaarden hij
moet voldoen om steun te ontvangen.

Aksent
Codes container- en trayvelden (MAP6 - first flush)
Nieuwe VLIF-code

Steungroepcode

Uitgebreide info

15 % onroerend
structuur-verbetering

Opvang- en recirculatiesysteem
van drainwater voor grondloze
tuinbouw in open lucht
(first flushsysteem)

30 % waterkwaliteit
en -kwantiteit

Overige containerveldinrichting

15 % onroerend
structuur-verbetering

Enkel het containerveld of trayveld inclusief opvanggoten
en leidingen tot aan de voorput.
Er bestaan ook de codes 'opvang- en recirculatiesysteem
voor drainwater voor grondloze tuinbouw in open lucht
(first flushsysteem)’ en 'overige containerveldinrichting'.
Beregenings- en meststofgiftinstallatie zijn uitgesloten
tenzij 'gietwagen' (aparte code) of 'druppelbevloeiing druppelirrigatie' (aparte code).
Dit houdt onder andere in: opslag van (vuil en proper)
drainwater, voorput met pomp, waterbehandeling en waterzuivering, leidingen en pompen vanaf voorput tot en met
opvang proper drainwater. Er bestaat ook de code 'containerveld met opvang drainwater.'
Enkel elektriciteit, regelapparatuur, klimaatcomputer,
bemestingsinstallatie in het kader van een 'containerveld
met opvang drainwater' komen in aanmerking.
Beregenings- en meststofgiftinstallatie is uitgesloten tenzij
'gietwagen' (aparte code) of 'druppelbevloeiing - druppelirrigatie' (aparte code).
Er bestaat ook de code 'trays / plantbakken'.

bernummer van Sierteelt&Groenvoorziening.
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) speelt in op de investeringsnoden voor het aanleggen van
container- en trayvelden die voldoen
aan dit ‘first flush systeem.’ Het gaat
over drie nieuwe investeringscodes
die actief zijn vanaf kwartaal 4 van
2019 (1 oktober 2019): ‘Containerveld
met opvang drainwater’, ‘Opvang- en
recirculatiesysteem van drainwater
voor grondloze tuinbouw in open lucht
(First flush systeem)’ en ‘overige
containerveldinrichting.’ In de tabel
gaan we dieper in op wat inbegrepen
en uitgesloten is.
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De nieuwe werkwijze verhoogt zo de
gebruiksvriendelijkheid voor de landen tuinbouwer, maar zal ook zorgen
voor een kortere doorlooptijd van de
dossierbehandeling. Doordat verschillende administratieve documenten
reeds op voorhand verwerkt worden,
kan de controle achteraf veel sneller
gebeuren.
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Containerveld
met opvang drainwater

Bekijk het demofilmpje
Het Departement maakte een kort
instructiefilmpje om boeren en tuinders wegwijs te maken in de nieuwe
werkwijze van het VLIF. Je kan het
filmpje bekijken door te surfen naar
het Youtube-kanaal van het Departement Landbouw en Visserij www.
youtube.com/landbouwenvisserij.
Vervolgens klik je op het filmpje met
als titel ‘VLIF: tutorial.’

Nieuwe VLIF-codes voor containeren trayvelden
Sinds 1 oktober zijn er nieuwe codes
voor container- en trayvelden in de
tuinbouw voor het hergebruik van
drainagewater in het kader van het
verplichte ‘first flush systeem’. Dit
kwam ook al aan bod in het novem-

40% VLIF voor bovengemiddelde
klimaatinvesteringen
Sinds 1 oktober genieten investeringen die de CO2-uitstoot aantoonbaar
reduceren van een verhoogde VLIFsteun van 40%. De idee is om via
investeringen in technologie en innovatie de uitdagingen van de sector aan
te pakken.
Concreet geldt de verhoging van
VLIF-steun voor kleine en middelgrote
windturbines, warmtepompen, warm-

terecuperatiesystemen en warmtewisselaars in bestaande gebouwen.
Ook komen enkele energiebesparende
maatregelen in bestaande serres en
investeringen in het gebruik van alternatieve energiebronnen (gebruik van
externe energienetwerken zoals
restwarmte, koude/warmte-opslagsystemen) in aanmerking. Voor deze
investeringen kan vanaf 1 oktober een
VLIF-steun van 40% aangevraagd
worden.
De verhoogde steun is afkomstig uit
het Vlaams klimaatfonds. Het gaat om
investeringen die op basis van de
scores volgens de selectiecriteria een
bovengemiddelde bijdrage leveren
aan de verbetering van het klimaat
door een aantoonbare CO2-reductie.
Uiteraard blijven de al bestaande
maatregelen voor emissiereducerende investeringen en voor o.a. het
hergebruik van water en regenwateropvang gelden.
Wie vragen heeft over de betalingsaanvraag, kan contact opnemen met
de buitendiensten (VLIF) van het
Departement Landbouw en Visserij. n
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