VR 2019 1907 DOC.1064/2BIS

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 5, 6, 14
en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19
december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de
overname in de landbouw
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9,
eerste lid, 1°, en tweede lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan
de investeringen en aan de overname in de landbouw;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20
mei 2019;
Gelet op advies 66.292/3 van de Raad van State, gegeven op 2 juli 2019, met toepassing
van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014
betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw wordt het
tweede lid vervangen door wat volgt:
“De steunintensiteit bedraagt maximaal:
1°
40% voor kleine en middelgrote windturbines en voor investeringen die op basis van
de behaalde scores volgens de selectiecriteria, vermeld in artikel 7, vijfde lid, 2° tot
en met 4°, een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van het
klimaat in bestaande inrichtingen en vernieuwbouw met een aantoonbare CO2reductie;
2°
30% voor investeringen die op basis van de behaalde scores volgens de
selectiecriteria, vermeld in artikel 7, vijfde lid, 2° tot en met 4°, een
bovengemiddelde bijdrage leveren aan de verbetering van de duurzaamheid van de
land- en tuinbouwproductie;
3°
15% voor de overige subsidiabele investeringen.”.
Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 27 november 2015 en 14 september 2018 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in de eerste paragraaf, zesde lid, wordt punt 1° vervangen, door wat volgt:
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“1° nieuwe fruitvariëteiten zijn de appelvariëteiten B3F45 (Sweet SurpriseR), BELGICA,
BRUGGERS FESTIVALE (SissiredR), FRESCO (WellantR), Gala Mutanten (ALVINA,
GALINETTE en ZOUK G1 (Gala One TM)), KIZURI (B3F 33/1/77), MORED (Joly RedR),
NICOTER (KanziR), PREMA96 RockitTM, SANTANA, SQ159, VASARA (R1 25 95) en ZOUK
16, en de perenvariëteiten CELINA (QTeeR), CEPUNA (MigoR), CH 201, DICOLOR, GRÄFIN
GEPA (Early DesireR), RNA0802 (Red Modoc), RODE DOYENNE VAN DOORN (Sweet
SensationR) en THIMO (Queens's ForelleR);”:
2° in de tweede paragraaf, eerste lid, wordt punt 10° vervangen, door wat volgt:
“10° de investeringen in zonnecellen, warmte-krachtinstallaties, houtverbrandinginstallaties
en vergisting van biomassa op basis van energiegewassen;”.
Art. 3. In artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in punt 1° wordt de zinsnede “15 of 30%” vervangen door de zinsnede “15%, 30% of
40%”;
2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
“2° hetzij een investeringspremie van 15% of 20% van het subsidiabele
investeringsbedrag, aangevuld met een rentesubsidie en een investeringspremie, als de
kredietinstelling daarom verzoekt voor investeringen waarvoor de steunintensiteit
respectievelijk 30% of 40% bedraagt en die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden met
krediet dat aangegaan is bij een door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds erkende
kredietinstelling. De som van de investeringspremies en de actuele waarde van de
rentesubsidie bedraagt 30% of 40% van het subsidiabele investeringsbedrag;”.
Art. 4. In artikel 14, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 september 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het derde lid wordt het getal “15.000” vervangen door het getal “5.000”;
2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De steun verleend in het kader van dit besluit kan niet gecumuleerd worden met andere
vormen van steun. In dat verband legt de landbouwer die de steunmaatregelen, vermeld in
dit besluit, wil verkrijgen, een verklaring op erewoord af waarin vermeld wordt dat geen
andere steun, van welke aard ook, aangevraagd is of aangevraagd zal worden voor de
investeringen of de opstartverrichtingen.”.
Art. 5. De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.
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Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Liesbeth HOMANS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Koen VAN DEN HEUVEL
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Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van
tot wijziging van
artikel 4, 5, 6, 14 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december
2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw
Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun
aan de investeringen en aan de overname in de landbouw
Bijlage. Overzicht van de subsidiabele investeringen en de overeenstemmende
steunintensiteit
1° Investeringen met een steunintensiteit van 40%
Kleine en middelgrote windturbines
Investeringen met een bovengemiddelde bijdrage aan de klimaatmitigatie in
bestaande inrichtingen en vernieuwbouw met een aantoonbare CO-2 reductie
2° Investeringen met een steunintensiteit van 30%
Investeringen die gericht zijn op de verbetering van de bodemkwaliteit
Investeringen die gericht zijn op de verbetering van de waterkwaliteit of kwantiteit
Investeringen die gericht zijn op de verbetering van de biodiversiteit
Investeringen die specifiek gericht zijn op de vermindering van de emissies van
ammoniak, fijn stof en stikstofoxiden
Specifieke investeringen in de biologische landbouw
Investeringen in hernieuwbare energie
Materieel en installaties die functioneren op hernieuwbare energie
Investeringen die specifiek gericht zijn op de realisatie van een primaire
energiebesparing
Investeringen die gericht zijn op de vermindering van de hoeveelheid afval en
de voedselverliezen
De extra uitrusting van tractors en landbouwwerktuigen met het oog op
precisielandbouw
Investeringen die gericht zijn op de verbetering van het dierenwelzijn die
verder gaan dan de wettelijke normen
Investeringen in automatisatie die gericht zijn op een verhoging van de
arbeidsproductiviteit
Investeringen die gericht zijn op het uitoefenen van activiteiten met betrekking
tot landbouwverbreding
Investeringen die gericht zijn op de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit
Investeringen die gericht zijn op de verbetering van de voedselveiligheid
Investeringen die gericht zijn op de verbetering van de arbeidskwaliteit en de
arbeidsveiligheid
Investeringen die gericht zijn op bijzondere dierlijke productie
Aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten
3° Investeringen met een steunintensiteit van 15%
Investeringen om te voldoen aan nieuwe wettelijke normen met betrekking tot
dierenwelzijn
Investeringen in onroerend goed die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke
normen met betrekking tot mestopslag
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Investeringen in onroerend goed die gericht zijn op de realisatie van een
structuurverbetering
Investeringen in roerend goed met een minimale bijdrage aan de
verduurzaming
Aankoop meerjarig plantgoed
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
tot wijziging van artikel 4, 5, 6 en 14 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de
overname in de landbouw.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Liesbeth HOMANS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Koen VAN DEN HEUVEL
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