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VLIF: ontstaan
1957: Verdrag van Rome, stichting EEG, doelstellingen
GLB (1962)
Doelstellingen GLB = verhoging LB-productiviteit, bescherming
landbouwersinkomen en stabiele en redelijke consumentenprijzen
Belgische landbouw: te kleinschalig, arbeid te duur: innovatie en
investeringen nodig

15/02/1961: Landbouwinvesteringsfonds LIF
Via innovatie de productiekosten in land- en tuinbouw te
verminderen
Tussenkomt bij investeringen in duurzame kapitaalgoederen

1993 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds VLIF

Vlaamse Overheid: Beleidsdomein Landbouw
Departement voor Landbouw en Visserij
•
•
•
•
•

beleidsontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie
in verband met landbouw, tuinbouw, zeevisserij, (voeding) en
platteland
werkt in directe relatie met de minister
Secretaris-generaal: Patricia Declercq
4 afdelingen
1. Afdeling Digitalisering en Organisatie (ADO) (Tim Ampe)
2. Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving (ABCO) (Danny Van den

Bossche)
3. Afdeling Inkomenssteun (AIS) (…)
4. Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen (AOO) (Luc
Uytdewilligen)

ILVO: Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
VLAM: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaamse Overheid: Beleidsdomein Landbouw
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen (AOO)
Dienst Markt (Marc Vandeputte)
GMO groenten en fruit, zuivel
Certificaten, restituties, interventie –en steunmaatregelen
Dienst Ondernemen (Lea Elst, diensthoofd)
VLIF
Omkaderingssteun (Proefcentra)
KRATOS, naschoolse vorming, zorgboerderijen,
bedrijfsverzorgingsdiensten, EIP, demonstratieprojecten (AKIS)
Dienst Controle (Rudy Geerts)
controles 5 % en 1 %
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Europees Kader

Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid
Twee pijlers

Directe inkomenssteun

Pijler 1
Directe
inkomenssteun en
marktordening
3,1 miljard (BE)

Vooral steun per hectare
Jaarlijks aan te vragen door
landbouwers die in
aanmerking komen
Gekoppeld aan o.a.
vergroening

Marktordening
Schoolfruit
Opslag melkpoeder

Pijler 2
Plattelandsontwikkeling

PDPO
550 miljoen (BE)
(cofinanciering)

Europees Kader
Pijler 2: Plattelandsontwikkeling
VLIF=plattelandsontwikkeling
De Europese wetgeving creëert een menukaart aan maatregelen, waarbinnen elke
lidstaat of regio geschikte maatregelen kan uitkiezen en invullen op zijn maat.
Uitvoering van het plattelandsbeleid: financiële bijdrage uit het Europese
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). => Europese financiering Vlif
middelen

Budget plattelandsontwikkeling (2014-2020) = 671.524.762 euro
Vlaanderen: 287.758.881 euro
Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 287.758.881 euro
Overheveling van pijler 1: 96.007.000 euro
Meer informatie zie website

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteunvoor-land-en-tuinbouwers

Europees kader: ELFPO-verordening

ELFPO: verordening 1305/2013
ELFPO= Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
=> Europese financiering VLIF maatregelen
•

prioriteiten van de Unie voor Plattelandsontwikkeling
(artikel 5)

3 horizontale & 6 verticale doelstellingen

Innovatie – milieu- matigen van en aanpassing aan klimaatverandering

1. Bevorderen
kennisoverdracht &
innovatie

2. Versterken

van het
concurrentieve
rmogen en
rendabiliteit

4.
3. Bevorderen
organisatie
voedselketen en
risicobeheer

9

Herstel,
instandhouding en
verbetering
eco- systemen

5. Bevorderen
efficiënt gebruik
van
hulpbronnen
zoals water,
energie, ..

6. Bevorderen
sociale inclusie,
armoedebestrijding en
economische
ontwikkeling
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Vlaams Kader
PDPO (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling)
PDPO I: 2000-2006
PDPO II: 2007-2013 (2014)
PDPO III: 2014-2020 (2022)
Strategisch plan GLB: 2023-2027
PDPO III: 4 strategische doelstellingen
1.

Jonge landbouwers

2.

Innovatie & opleiding

3.

Versterken weerbaarheid & verduurzaming van de sector

4.

Versterken kwaliteit & vitaliteit op het platteland

Vlaams kader
Besluit van de Vlaamse Regering / Ministerieel Besluit
• 19 dec 14 BVR overname & investeringen (BS 2/2/2015), gewijzigd op
23/2/2017, 30/12/2018, 2019 en 2021 (overgangsmaatregelen)

• 24 apr 15 BVR innovaties (BS 22/5/2015)
• 24 apr 15 BVR agrovoeding (BS 10/6/2015)
• 2 okt 15 BVR niet-productieve investeringen en ontwikkeling kleine
landbouwbedrijven (BS 12/11/2015), gewijzigd op 30/12/2018, 6/6/2021 en
14/01/2022

• 22 dec 15 MB steun aan de investeringen en aan de overname in de
landbouw (BS 27/1/2016), gewijzigd op 25/03/2019 en ….
(overgangsmaatregelen)
•
•
•

•
•

Naleving van de wettelijke normen inzake milieu, hygiëne, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening
Boekhouding/Bedrijfsplan
De maximale subsidiabele bedragen per eenheid (oppervlakte, volume, dierplaats):
normbedragen
De termijnen binnen dewelke documenten dienen voorgelegd te worden
….
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Overzicht : VLIF maatregelen in PDPO III
1. Overnamesteun voor jonge landbouwers (=vestigingssteun)

2. Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf (Vlif)

3. Steun aan de niet-productieve investeringen (vlif NPI)
4. Kleine landbouwbedrijven in ontwikkeling
5. Projectsteun voor innovaties in de landbouw (vlif-innovatie)
6. Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en
tuinbouwproducten (vlif-agrovoeding)
7. Vlif waarborgen

Overzicht PDPO III – VLIF-maatregelen
VLIF-maatregel

Totaal budget (VL+EU) 2015-2020
(mio euro)

Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf

326,7

Overnamesteun voor jonge landbouwers

48,3

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

23

Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en
tuinbouwproducten

7

Steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf

3,6

Steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

1,4

google: ‘vlif’

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlifinvesteringssteun-voor-land-en-tuinbouwers

Investeringssteun

Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf
Steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven die bijdragen tot
1. Het verhogen van de weerbaarheid
2. Efficiënter energiegebruik
3. Reduceren van uitstoot broeikasgassen en ammoniak, verbeteren van
luchtkwaliteit
Doelgroep
Voorwaarden

Professionele land- en tuinbouwer

1. Begunstigde is landbouwer
2. Het landbouwbedrijf heeft een BBR tussen € 40.000 per
bedrijfsleider en € 800.000 per bedrijf (niet voor investeringen
gericht op een energiebesparing of op emissiereductie) en
gelegen in het Vlaams Gewest
3. Er wordt een boekhouding bijgehouden
4. Alle wettelijke normen worden nageleefd
5. Voorleggen van de nodige documenten om de investeringen
uit te voeren (o.a. aantonen start binnen 5 maanden)
6. Pas na kennisgeving van selectie mag de investering
aangevat worden
7. De investeringskosten worden aangetoond + min. € 5.000
(sinds 1/10/2019, voorheen € 15.000)
8. U leeft de Europese communicatieverplichtingen na

Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf:
Voorwaarde: landbouwer
Voorwaarde aanvrager
= Landbouwer = natuurlijk persoon of rechtspersoon
Geïdentificeerd in het GBCS (de databank van Landbouw en Visserij)
die een bedrijf exploiteert met alleen activiteiten inzake land- of
tuinbouw en land- of tuinbouwverbreding
Voorwaarden inzake inkomen en brutobedrijfsresultaat:
Op jaarbasis een netto-beroepsinkomen van meer dan € 12.000 halen
uit zijn landbouwbedrijf
Minder dan € 12.000 beroepsinkomen uit andere beroepsactiviteiten
halen
Niet genieten van een ouderdomspensioen
 BBR = Bedrijfsopbrengsten – Operationele (directe) kosten
• Meerdere bedrijfsleiders: minimaal €40.000 BBR/ bedrijfsleider
• Indien BBR per bedrijf > €800.000: beperktere subsidiabele lijst
(investeringen gericht op een energiebesparing of op emissiereductie)

Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf:
voorwaarde landbouwer + vakbekwaamheid
Vakbekwaam:
• Hoger secundair landbouw of hoger (ook buitenlands
landbouwdiploma als gelijkgesteld)
• Installatieattest + 2 jaar ervaring op tijdstip van aanvraag
• Basisopleiding door de Vl. Minister bevoegd voor landbouw
gelijkgesteld aan één van bovenvermelde niveaus + ervaring
• Hoger secundair anders dan landbouw of hoger + 2 jaar
beroepsactiviteit op tijdstip van aanvraag
• Minimum 5 jaar beroepsactiviteit als landbouwer
Wettelijke verplichtingen:
• Sociale kas voor zelfstandigen met volwaardig statuut (geen
maxi-statuut, geen gelijkstelling bijberoep)
• Sociaal verzekerd op basis van landbouwactiviteiten
• Bekend bij de Administratie der Directe Belastingen met hun
landbouwactiviteiten

Meer informatie m.b.t. de voorwaarden is terug te vinden op de website:

VLIF – procedure

Procedure

Basis selectie (per
kwartaal):
Ordening codes ifv
duurzaamheidsscore +
beperking door budget

Uitbetaling steun
aan landbouwer

Schermvoorbeelden: startscherm VLIF

Termijnen aan te leveren documenten
NIEUW: Binnen 5 maand na blok van indiening: aantonen start van de investering
Hoe?
een factuur, met factuurdatum na ontvangst van het selectiebericht
een na ontvangst van het selectiebericht ondertekende offerte: om geldig te zijn moet u
zelf elke offerte ondertekenen
een ondertekende bestelbon
een foto van de start van de werken
een na ontvangst van het selectiebericht ondertekende overeenkomst

Per investering
Als het niet toegevoegd wordt, wordt de aanvraag geannuleerd
Alle overige documenten bij het indienen van de betalingsaanvraag
Aard van de financiering + krediet en kredietmodaliteiten
Diploma/bewijs van vakbekwaamheid
Gepast sociaal statuut als zelfstandige
Aantonen minimale BBR
OMV + NER indien van toepassing
Voorleggen van investerings- (voldoende gedetailleerde facturen) en betalingsbewijzen

1 jaar na een gunstige beslissing:
Verplichte boekhouding

Communicatieverplichting
VLIF subsidie (rentesubsidie + premie)> €50.000
• Een klein informatiebord: minstens A4 formaat
• Of een poster: minstens A3 formaat
• Beschrijving van het project of concrete actie
• Vermelding “met steun van ELFPO”
• de nodige logo’s en slogans
Brief met sjabloon wordt verstuurd naar potentiële betrokkenen
Moet in orde zijn voor de indiening van de betalingsaanvraag (di
een toelatingsvoorwaarde), aantonen door een foto toe te voegen
op het e-loket
Vanaf toekenning van de steun en tot volledige uitbetaling
omhoog hangen op een voor het publiek zichtbare plaats
Sanctie: deel van de steun terugbetalen

VLIF subsidie (rentesubsidie + premie)> €500.000
Permanent werfbord

Aandachtspunten voor aanleveren van documenten
aan landbouwers met vlif dossier bij betalingsaanvraag
Facturen: voldoende gedetailleerd
Vlif medewerker moet op de factuur (of een bijlage) het materiaal, de
machine, …, kunnen afleiden, alsook de grootte, de capaciteit, # m² of #
m³
MAAR, niet puur in functie van VLIF-codes (geen kopie van de vlif code)
Verwijzingen naar leveringsdatum of goedgekeurde offerte op de factuur!
Liever niet!
Grote problemen voor de landbouwer als een bestelling of levering voor
de datum van de selectiebrief gebeurd is
Redelijkheid van de kosten
Opletten met kosten opdrijven! (omwille van steun?)
Verplaatsen van bedragen tussen verschillende soorten
investeringen/kostenposten binnen 1 gebouw/1 machine (opties)
! Toets op redelijkheid via normbedragen en via nieuwe tool!

Welke steun voor
de landbouwer?
Steun% en subsidiabele investeringen

Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf
Subsidiabele
investeringen
Steunomvang

Toegelaten
financieringsbron

Subsidiabel
investeringsplafond

Subsidiabele investeringslijst
Op subsidiabele kosten: 40%, 30% of 15%
Voor de overgangsperiode 2021-2022: +10% bij
schijven van 40% en 30% voor jonge landbouwers
Afhankelijk van bijdrage tot verbeteren van
duurzaamheid van land- en tuinbouwproductie.
• Eigen middelen
• Een investeringskrediet
• Straight loan en krediet op afbetaling
• Win-winlening
Maximaal € 1.000.000 subsidiabele kosten per
bedrijf (opgetrokken tot 1.350.000 voor
de overgangsperiode 2021-2022)
Maximum 2 steunaanvragen per jaar

Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf
Mogelijke
steunvormen

Steunaanvraag

-

Premie
Uitbetaald in 1 schijf

-

Waarborg

via e-loket
Indien waarborg: aanvraag met tussenkomst
van een erkende kredietinstellingen
Selectie bijdrage aan verduurzaming,
verjonging en doelmatigheid

VLIF-investeringssteun: subsidiabele
investeringen – de codes
Subsidiabele investeringslijst (op website)
‘Projecten’ = ‘gebouwen en inrichting’: serres, stallen en loodsen
Losse investeringen: machines, buiteninvesteringen, materieel, ….
Per blokperiode (1 kwartaal, 4 kwartalen per jaar) wordt een nieuwe lijst op
de website gezet. Lijst blijft ongewijzigd gedurende een blokperiode.
Toevoeging van extra info, wijzigingen en nieuwe codes (niet in 2022)
Meest recente lijst (blok 1/2022, 1 januari 2022-31 maart 2022)
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/subsidiebale_inves
teringslijst.pdf
Indien mogelijk en voor veel investeringen: normbedragen
Zijn opgenomen in MB

Hoe ziet de lijst er nu uit:

Zoekfunctie: ‘ctrl F’
Belangrijk: ‘extra info’ lezen

‘andere = losse investering
‘project’ = in een gebouw

VLIF-investeringssteun: subsidiabele
investeringen
Opdeling van de investeringscodes LOS OF PROJECT
LOS: machines, materieel (in lijst ‘andere’)
PROJECT
Rundveestal

Geitenstal

Schapenstal

Varkensstal

Paardenstal

Kalkoenstal/Fazantenstal

Kippenstal
Serre
Loods
Opdeling van varken, rundvee en kippen in verschillende diersoorten

bv. kraamhok voor zeugen
Normbedragen per dier in een stal kan verschillen door grootte dier

Opdeling in NIEUW en RENOVATIE
Enkel specifieke investeringen mogelijk in renovatie (in een stal)

Elke code heeft een duurzaamheidsscore!
per investeringscode een score op deze criteria

duurzaamheid

good governance
(o.a. terugverdientijd)

leeftijd

Score op de selectiecriteria Planet/Profit/People is
bepalend voor het steunpercentage van een
investering (15 %, 30 %, 40 %)
Des te hoger de duurzaamheidsscore van een
investeringscode => des te meer kans op een
selectie

VLIF-investeringssteun: subsidiabele investeringen
Opdeling van de investeringscodes per STEUNCATEGORIE
15 %

30 %

40 %

Onroerend structuurverbetering

Afval en voedselverlies

Onroerend wettelijke normen
mestopslag

Arbeidskwaliteit en –veiligheid

Investeringen met een
bovengemiddelde bijdrage aan de
klimaatmitigatie in bestaande
inrichtingen en vernieuwbouw met een
aantoonbare CO2-reductie

Roerend minimale verduurzaming

Automatisatie

Kleine en middelgrote
windturbines

Biodiversiteit
Biologische landbouw

30 %

Bodemkwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit

Bovenwettelijke dierenwelzijn

Verwerking en verkoop van
hoeveproducten

Emissies Ammoniak, fijn stof, NOx

Voedselveiligheid

Hernieuwbare energie

Waterkwaliteit en –kwantiteit

Precisielandbouw

Windenergie en zonneboiler

Primaire energiebesparing

Overgangsperiode 2021-2022:
- 30 % wordt 40 %
- Jongerenbonus + 10 %

VLIF-lijst LOS: machines en installaties/materieel
Steun Investeringen in roerend goed met een minimale bijdrage aan de
verduurzaming
15%

•
•
•
•
•
•
•

bemesting: aalton – vacuümtank, elektrische, vaste mestmixer
groenvoederwinning: afdekzeilen voor sleufsilo, balenpers/balenwikkelaar, hooien inkuilmachines, maaier
Grondbewerking: diepgronder-diepwoeler, grondboor,
gewasbescherming en -verzorging: gietwagen, snoeiapparatuur, steunmaterieel,
voorkieminstallatie…
oogst: oogstwagen, oogstband, pluktrein, plukwagen, snoeiplateau…
transport en overslag: tractor, tankwagen, bestelwagen, transportband (mobiel)…
overige: veegmachine-borstelmachine-strooimachine-voerschuif,…

15 % minimale verduurzaming
aalton - vacuümtank

heftruck

oogstband

tankwagen

aardappelstortbak (zonder
reiniger)

hogedrukreiniger

oogstmachine/rooier

tractor

aardappelweger met/zonder hooi- en inkuilmachines
zakkenvuller

oogstwagen

transportband (mobiel)

balenpers / balenwikkelaar inschuurmachine
(aardappelen)

opraapwagen

vastetandcultivator/triltandc
ultivator

bietenmolen

kipper/aanhangwagen/platt oprolmachine
e kar

voorkieminstallatie

compressor

kniklader - telescooplader - planter
verreiker - wiellader bulldozer - bobcat hoog(te)werker werktuigdrager - kraan
landrol
ploeg / schijfploeg / eg /
schijveneg / vorenpakker

vrachtwagen - bestelwagen

frontlader

maaier

schudegge / rotoregge

zaaimachine

grondboor

maaier met of zonder
kneuzer

spuitmachine / sproeier

grondfrees / greppelfrees /
beddenfrees / rijenfrees/
aanaardfrees/ overtopfrees

meststofstrooier

strohakselaar

diepgronder - diepwoeler

weegsysteem

Strooiselverdeler mobiel

Investering gericht op de verbetering van de bodemkwaliteit

Steun

30%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lage drukbanden in combinatie met drukwisselsysteem
bandendrukwisselsysteem
directe inzaaimachine
drempelmachine
ecoploeg
rolwals voor het mechanisch vernietigen van groenbedekker
strip-till machine / strokenfrees
tandcultivator voor niet-kerende bodembewerking (stoppelcultivator en hybride
tandcultivator)
vaste mestverspreider/compostverspreider
woeler/diepwoeler/decompactor/ondergronder (niet kerende bodembewerking)
rubberen rupsbanden

steun

Investering gericht op de verbetering van de biodiversiteit

30%

•
•
•

steun

Materieel en installaties die functioneren op hernieuwbare energie

30 %

•
•

geavanceerde spuitmachine
klepelmaaier/randenmaaier/maailaadcombinatie
mechanische/thermische onkruidbestrijding (ook bij NPI)

elektrische of hybride aangedreven trekkers/mobiele machines met een vaste
bestuurdersplaats
Hooidrooginstallatie gebruikmakende van warmtepomp en/of zonnecollector…

Codes precisielandbouw (30 %): extra uitrusting op
trekker/landbouwwerktuigen
Basis GPS + ontvanger / trekker
automatische (be)sturing op trekker/zelfrijder (machine
stuurt zelf)
basisstation RTK (extra referentie)
bestuurdersassistentie op trekker/zelfrijder

Uitrusting op spuitmachine/meststofstrooier/…
uitrusting spuitmachine/meststofstrooier/ploeg met
sectiecontrolesysteem/sectieafsluitsysteem/ploegbesturing en/of GPS-DGNSS-RTK ontvanger af
fabriek ingebouwd op spuitmachine/meststofstrooier/ploeg
variabele dosis technologie op spuitmachine/meststofstrooier/mengmesttank

variabele dosis technologie op spuitmachine/meststofstrooier op basis van camera's en kaarten.
De technologie van het variabele spuiten gebeurt op basis van multispectraalbeelden.
verwerkings- en communicatie-unit voor precisielandbouwdata. Systemen voor opvolging,
verwerking en gebruik data door of nodig i.k.v. precisielandbouw

Niet elke zaaimachine is een directe
inzaaimachine

Onze info: Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder
voorgaande grondbewerking. De machine mag uitgerust zijn met schijven
en / of tanden die werkzaam zijn in dezelfde lijn als de zaaikouter en een
werkbreedte van maximaal 3 cm hebben.
Direct inzaaimachine: hiermee wordt bedoeld dat de zaaimachine
inzetbaar is om zaden in een onbewerkte bodem te plaatsen.

Geen kluitenbreker (wegens geploegd)

VLIF-lijst project/gebouw
stallen en loodsen deelinvesteringen
Steun Investeringen in onroerend goed gericht aan voldoen aan wettelijke
normen inzake mestopslag
15%

•

steun

Investeringen in onroerend goed gericht op de realisatie van een
structuurverbetering

15%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vloeibare mest: wettelijk verplichte opslag…

ruwbouw…
overige loodsinrichting
overige stalinrichting
erfverharding
huisvesting personeel
elektriciteitscabine
koematrassen
Laad- en loskade
sleufsilo
batterij voor opslag van groene energie

Beschrijving

Extra_info

Losse code of projectcode, indien
projectcode de types aangeven
(varkensstal, kippenstal, loods, enz.)

Overige stalinrichting

voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit,
verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type
axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag,
flexibele ligboxafscheidingen en schoftbomen,

rundveestal

Overige stalinrichting

voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit,
varkens
verwarming, ventilatie-standaardsystemen, stro-opslag, sanitaire
ruimte (0.a. sanitair sas).

Overige stalinrichting

voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit,
kippen
verwarming, ventilatie-standaardsystemen, kooien, nesten, stroopslag.
voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit,
konijnen
verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type
axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag

Overige stalinrichting

Overige stalinrichting

voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit,
verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type
axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag,

geiten

Overige stalinrichting

voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit,
verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type
axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag

kalkoenstal

Overige loodsinrichting

Elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen,
loods
klimaatcomputer, specifieke inrichting voor hydrocultuur witloof,
specifieke uitrusting champignonteelt,trekcellen voor witloof

Gewijzigde extra info bij sleufsilo / opslag
verontreinigd water (blok 4/2021)
15% - Onroerend sleufsilo
structuurverbeter
ing

De voeders liggen tussen minimum 2 lekdichte muren op een ondergrond (uit beton of asfalt) die voorzien is van een
sapopvang. De sapopvang moet ook onder deze code sleufsilo worden aangevraagd.
De muren en de ondergrond (vloer) moeten een permanent vloeistofdicht geheel vormen. De sleufsilo mag niet uitgevoerd
zijn met een verplaatsbare scheidingswand (buitenzijde van de silo).
De opp. van de sleufsilo is de opp. tussen de 2 muren, inclusief de oppervlakte onder de nieuw gebouwde muren zelf.
Indien er naast de sleufsilo een trap met verhoog is aangebracht voor een hogere arbeidsveiligheid mag deze opp. ook
meegeteld worden.
Betonverharding die gegoten wordt voor, achter of naast de sleufsilo dient onder de code erfverharding aangevraagd te
worden.
Er moet een systeem voor scheiding van regenwater en verontreinigd water aanwezig zijn, alsook een opvang voor het
verontreinigd water. Het verontreinigd water moet naar een mestkelder of een aparte opslagvoorziening lopen (zie code
'opslag verontreinigd water').
Ter info: https://ibbt.emis.vito.be/ibbt_drilldown_overview/38
Uitgesloten zijn zandzakken.
Ter info: er bestaat eveneens de code bij 'onroerend-andere' : afdeksysteem voor sleufsilo waarbij geen gebruik gemaakt
wordt van autobanden.

30% opslag verontreinigd water Er mag geen overloop zijn naar de beek (opp.water). Ook een bezinkput hoort hieronder.
Waterkwaliteit of / vetafscheider
Onder deze code kan ook de installatie van een sapopvang bij een bestaande sleufsilo. Dit houdt in: een systeem voor het
-kwantiteit
scheiden van het regenwater en het verontreinigd water en de opslag van het verontreinigd water. Subsidiabel zjin: goot
aan sleufsilo voor opvang water, leiding naar scheidingssysteem, scheidingssyteem en opslag verontreinigd water (incl.
grondwerk voor het plaatsen van de opvang). De kost voor het uitbreken van beton is niet subsidiabel.
Ter info: https://ibbt.emis.vito.be/ibbt_drilldown_overview/38

Steun

Investeringen gericht op vermindering van emissies van ammoniak, fijn stof
of stikstofoxiden

30%

•
•
•
•
•
•
•

Aardappelstortbak met reiniger of kluitenscheider/afzonderlijke
reiniger/kluitenscheider gebruikt bij inschuren
Diverse AEA-systemen voor pluimvee en varkensstallen
luchtwasser of ander AEA-systeem op bestaande stal ( in kader van IHD)
mestschuif (mobiel, vaste constructie)
mestinjecteur
Rookgasreiniging…
Externe mestopslag

Steun

Investeringen in hernieuwbare energie (40 % bij renovatie)

30%

•

Toebehoren bij een pocketvergister in een nieuwe stal:
Mestmixer/mestschuif/opslag digistaat/pompsysteem en piping/scheiding
afvalstromen/tussenopslag mest/volle vloer

Steun

Investeringen gericht op de verbetering van het dierenwelzijn die
verder gaan dan de wettelijke normen

30%

•
•
•
•
•
•
•

steun

Investeringen in automatisatie gericht op een verhoging van de
arbeidsproductiviteit (Automatisatie)

30%

•
•
•
•
•
•
•
•

balanskooi
koematrassen verhoogd dierenwelzijn
stalgordijnen en/of windschermen
parkhuisvesting …
Koeborstels, geitenborstels, …
systeem voor verkoeling (o.a. nevelkoeling en padkoeling)
Wintertuin (kippenstal)

kalverdrinkautomaat
geboortemelders paarden
opraap – neerzetrobot
Sorteer- en/of verwerkingsmachine, was- en/of verpakkingslijn/inpakmachine
gecombineerd voeder- en weegstation
Systemen geboorteopvolging
automatische versnijbunker voor ruwvoer/krachtvoerachtigen
Gestuurd koe- en geitenverkeer

steun

Investeringen gericht op de verbetering van de voedselveiligheid

30%

•
•
•
•
•
•

biestpasteurisator
kadaveropslag – gekoeld
investeringen in het kader van bioveiligheid in de varkenssector
uitbroedsysteem in stal…
windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie
voedergangbrug

Steun Investeringen die specifiek gericht zijn op de realisatie van een primaire

energiebesparing
30%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

isolatie
klimaatcomputer
LED-verlichting
energiezuinige koeltechnieken
Rookgascondensor
Mestdroging met restwarmte…
Frequentiesturing
frigo/koelcel (ULO of gewone): energiebesparende koeltechnieken of hfk-vrije
koeltechniek
automatische klimaatregeling bewaarloods
Laaghangend verwarmingssysteem (kippenstal)
ventilatie: energiezuinige systemen

30 % arbeidsveiligheid en arbeidskwaliteit
actief gedempte zetel op
trekker/zelfrijder

Enkel de specifieke kost voor een actief gedempte zetel komt in
aanmerking onder deze code. Bij een systeem van actieve demping wordt
het veersysteem van de zetel actief aangepast op basis van de gemeten
trillingen op de trekker.

automatisch afdeksysteem op
kipper/silagewagen
automatisch smeersysteem
op landbouwmachine
vervanging van asbestdaken Afbraakwerken en afvoerkosten komen niet in aanmerking voor steun; de

wielmontagesysteem
Tractorbumper

dakbedekking + de draagconstructie zijn subsidiabel; Indien de dakisolatie
en de dakbedekking aparte delen zijn, dient de dakisolatie aangevraagd te
worden onder de code 'isolatie'; de grondoppervlakte van het gebouw
waarvan het dak vervangen wordt, is gelijk aan het oorspronkelijke gebouw.
Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend
identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend
overbrenger; een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale
containerpark (slechts in zeer beperkte hoeveelheid toegelaten) wordt niet
aanvaard voor VLIF-subsidie;……. De lijst met erkende asbestverwijderaars
en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de
website van OVAM.
Systeem waarbij het hef- en tilwerk bij het wisselen van banden tot het
minimum beperkt wordt (heftruck is uitgesloten)

Steun

Investeringen gericht op de verbetering van de waterkwaliteit of –kwantiteit
(geen investeringen die gebruik maken van artesisch grondwater)

30%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infiltratiebekken bij wateropslag (o.a. water afvoer door infiltratie (wadi)) (ook NPI)
Afdekzeilen/-systemen voor waterbassins/waterreservoirs
fytobak / biofilter/verdamper voor afvalwater dat bestrijdingsmiddelen bevat
Vul- en spoelplaats spuittoestel
Waterbassin + waterreservoir voor regenwateropvang (ook NPI, bovenwettelijk)
Waterzuivering/waterbehandeling
Bovenwettelijke mestopslag tot 1 jaar
Brijvoederinstallatie
Monitoringssysteem voor regenhaspel (exclusief de regenhaspel

Steun

Investeringen gericht op het uitoefenen van activiteiten inzake
landbouwverbreding

30%

•
•
•
•
•
•

Steun

Investeringen gericht op de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit

30%

•
•
•
•
•

steun

Specifieke investeringen in de biologische landbouw

30%

•
•

detailverkoop (gebouwen, materieel)
educatief toegankelijk maken van het bedrijf (gebouwen, materieel)
hoeveproducten andere (gebouwen, materieel)
hoevetoerisme (gebouwen, materieel)
inrichten bedrijfsruimten voor zorgvragers
openstellen bedrijf voor dagrecreatie…

investeringen in onroerend erfgoed
afdeksysteem sleufsilo zonder gebruik van autobanden
vernieuwing daken van hoeven met cultuurhistorisch karakter
geluidsisolatie/akoestische isolatie
verduisteringsscherm…

Antidriftscherm (tussen gangbare en biologische teelten)
Biologische vleesveehouderij, geitenhouderij, konijnenhouderij,..

Steun

Vanaf 1/10/2019 is er ook een steunpercentage van 40 %, voor volgende investeringen:

40%

•

Steun

Investeringen met een bovengemiddelde bijdrage aan de klimaatmitigatie in bestaande
inrichtingen en vernieuwbouw met een aantoonbare CO2-reductie

40%

•
•
•
•
•
•
•

Kleine en middelgrote windturbines

KWO: koude/warmte-opslagsystemen
Warmte: Warmtepomp alle types/Warmterecuperatiesysteem/Warmtewisselaar
Zonneboiler
Toebehoren bij een pocketvergister in bestaande stal: mestmixer/mestschuif/opslag
digistaat/pompsysteem en piping/scheiding afvalstromen/tussenopslag mest/volle
vloer
Matten om een roostervloer om te vormen tot een volle/dichte vloer (in het kader
van afvoer van mest naar externe opvang/pocketvergister); in een bestaande stal
AEA vloersystemen bij runderstallen in combinatie met pocketvergister; in een
bestaande stal
investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een
extern energienetwerk

Bestaand : gebouw opgetrokken voor
1/10/2019

Basiscodes spuittoestellen in de vlif lijst
Steungroep + - percentage
15 % gewasbescherming

codenaam
Spuitmachine / sproeier

Extra info

30 % waterkwaliteit en kwantiteit

Geavanceerde spuitmachine

Driftreducerende techniek van > 50 %
(geen rekening houdende met doppen)

30 % biodiversiteit

mechanische/thermische
onkruidbestrijding

Bv. schoffelmachine, zwenkmaaier,
vingeregge, wiedeg, neteg,
loofklapper, lintenmaaier, onkruid- of
loofbrander, thermische
onkruidbehandeling met stoom,
elekrische onkruidbestrijding

30 % waterkwaliteit en kwaliteit

spuitmachine: automatisch
dopwisselsysteem

30 % waterkwaliteit en kwantiteit

spuitmachine:
circulatiesysteem / continu
spoelsysteem

Enkel de specifieke kost voor het
automatisch dopwisselsysteem komt in
aanmerking onder deze code. De
overige kost van de spuitmachine moet
aangevraagd worden op de code
'spuitmachine'
Enkel de specifieke kost voor het
circulatiesysteem / continu
spoelsysteem komt in aanmerking
onder deze code. De overige kost van
de spuitmachine moet aangevraagd
worden op de code 'spuitmachine'

Opties

Combineerbaar met codes precisielandbouw

Driftreducerende spuittoestellen voor neerwaarte bespuitingen
Type 3: spuit met luchtondersteuning
voor de bespuiting van veldgewassen

Luchtondersteuning =
*of een systeem met separate luchtstroom die een geforceerde
neerwaartse richting van het gewasbeschermingsmiddel creëert,
*of een luchtondersteunde dop waarbij de vloeistofstroom en een
geforceerde luchtstroom die geproduceerd wordt door een op het
spuittoestel gemonteerde compressor, samenkomen in de dop.
* Luchtmengdoppen worden niet beschouwd als een systeem van
luchtondersteuning

Type 4 : spuit met afgeschermde
spuitbomen
Type 5 : een rijen- of beddenspuit
Type 6 : spuitmachine met volgende
eigenschappen

* plaatsspecifiek toedienen van
gewasbeschermingsmiddelen met meting van ziekteen/of onkruiddruk
* inclusief driftbeperkend systeem van minimum 75%
driftreductie (type 3, 4 of 5)

Type 7 : spuit met

spuitkegelbescherming = bescherming van de
spuitdoppen, aan 1 of 2 zijden, bv. beschermkap of plaat)

*verlaagde spuitboom, 30 cm of minder
*maximale dopafstand van 30 cm
*automatische hoogteregeling,
*spuitkegelbescherming
*drukregelsysteem

Type 7 is in België niet erkend als driftreducerende
techniek

Uit: Brochure van Fod Volksgezondheid
‘Bescherming van het oppervlaktewater bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’

3

4

5

5

Niet subsidiabel
1° aankoop van grond
2° niet AEA-varkens- en pluimveestallen
3° de verbouwing en uitrusting van bestaande veestallen, behalve als de investeringen gericht zijn
op de verbetering van het leefmilieu, de hygiëne en het welzijn van de dieren, op
arbeidsrationalisatie of op de verhoging van de arbeidsveiligheid, of als ze passen in een plan om
de instandhoudingsdoelstellingen te halen;
4° immateriële activa, zoals productie-, emissie- en betalingsrechten;
5° aankoop van bedrijfsgebouwen;
6° investeringen in mestverwerking;
7° investeringen in bijkomende mestopslagcapaciteit, tenzij voor de realisatie van een
bovenwettelijke mestopslag op het veebedrijf van mest van de veestapel van het bedrijf, tot een
opslagcapaciteit voor maximaal één jaar of tenzij in het kader van emissiebeperkende opslag;
8° gewone vervangingsinvesteringen = een vervanging van een onroerend goed jonger dan 10 jaar
of een roerend goed jonger dan 5 jaar tenzij de investering past bij een significante uitbreiding of
gebruik maakt van een fundamenteel nieuwe technologie
9° aanleggen van een boorput voor diep grondwater en investeringen die gericht zijn op het gebruik
van dat water;
10° investeringen in zonnecellen, warmtekrachtinstallaties en vergisting van biomassa op basis van
energiegewassen;
11° aankoop van dieren
12° tweedehandse bedrijfsuitrusting en tweedehands- en demonstratiematerieel
13° investeringen die economisch onverantwoord zijn in het licht van de structuur en de financieeleconomische toestand van het bedrijf
14° investeringen die gesubsidieerd worden in het kader van een gemeenschappelijke
marktordening (GMO)
15° de aankoop van eenjarig plantgoed en de plantkosten
16° investeringen die de milieudruk aantoonbaar laten stijgen

Investeringssteun
Enkele statistieken

Overzicht toegekende en subsidiabel steun
per provincie in 2020

Toegekende steun per sector in 2020

Steun per doelstelling in 2020

Overzicht : VLIF maatregelen in PDPO III
1. Overnamesteun voor jonge landbouwers (=vestigingssteun)

2. Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf (Vlif)

3. Steun aan de niet-productieve investeringen (vlif NPI)
4. Kleine landbouwbedrijven in ontwikkeling
5. Projectsteun voor innovaties in de landbouw (vlif-innovatie)
6. Investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en
tuinbouwproducten (vlif-agrovoeding)
7. Vlif waarborgen

Steun aan niet
productieve
investeringen

Niet productieve investeringen (NPI)
Overgangsjaren (2021-2022)
Definitie:
Niet-productieve investeringen (NPI’s) zijn investeringen die geen
aanzienlijke baten, inkomsten of opbrengsten opleveren, noch de
waarde van het bedrijf van de begunstigde aanzienlijk vergroten,
maar wel een positieve impact hebben op het milieu (en klimaat).
Vlaamse regeerakkoord 2019-2024
landschapselementen en NPI in water- of bodembeheer
10% van het VLIF-budget
EU: NPI gelinkt aan 1 of meerdere van de specifieke milieu- en
klimaatgerelateerde doelstellingen

Nieuwe BVR en uitvoeringsMB
Overzicht en uitleg: Fiches van NPI alle info gebundeld!!
BVR (4/6/2021 en 14/01/2022)
Lijst met alle NPI en steunpercentage
Voor welke NPI’s een technisch verantwoordingsadvies (TVA) nodig is
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve
investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven
(vlaanderen.be) (geïntegreerde versie)

MB (11/6/2021)
Specifieke voorwaarden voor elke NPI (Bijlage 5)
Inhoud van het TVA per (groep van) NPI’s (Bijlage 1)
Normbedragen van de NPI’s per normeenheid (Bijlage 3)
Lijst met plantgoed (Bijlage 2)
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 en 9 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve
investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven
(vlaanderen.be)

Maatregel kort samengevat (1/3)

Voorwaarden land- en tuinbouwers:
- landbouwer- en ondernemersnummer
- Geen eisen betreffende inkomen of BBR

Maatregel kort samengevat (2/3)

Maatregel kort samengevat (3/3)

Steunpercentage afhankelijk van ‘al of niet gedeeltelijk
productief’ :
- 100 % steun
- 75 % steun
- 50 % steun (sinds 2022)

NPI Lijst -Biodiversiteit
Investering

aankoop wildredder (akoestisch of
schrikbar)
arenstripper binnen een afgelijnd
geografisch gebied
wolfproof maken van omheining

TVA

steun%

eenheid

normbedrag

nvt

100%

stuk

1 500 €

nvt

100%

stuk

45 000 €

nvt

100%

m

4,80 €

NP-waterinfiltratie
Investering

TVA

steun%

eenheid

normbedrag

vereist

100%

m

55 €

infiltratiesystemen (WADI en andere) vereist
ondergrondse infiltratiesystemen
vereist

100%

m²

110 €

100%

m³

245 €

waterinfiltrerende erfverharding

75%

m²

34 €

aanleg natuurvriendelijke oevers

nvt

NP-wateropslag met infiltratie
Investering

TVA

steun%

eenheid

normbedrag

grond- en stenen dammen

vereist

100%

stuk

750 €

knijpconstructies

vereist

100%

stuk

1 700 €

75%

ha

2 000 €

vereist

100%

stuk

2 100 €

plaatsen regelbare stuw

vereist

100%

stuk

3 000 €

wetland

vereist

100%

m²

2,60 €

vereist

75%

m³

115,00 €

omvorming van gewone drainage
naar peilgestuurde drainage
plaatsen plas-dras pomp

vereist

NP-wateropslag
buffer- en spaarbekken (met
ecologische inrichting)

50% investeringen (beschikbaar sinds
02/2022 of blok 1/2022)
Doelstelling

Investering

TVA steun% eenheid

normbedrag

Waterinfiltratie

elektronische waterpeilmeters (+ peilbuis)

nvt

50%

stuk

750 €

Wateropslag

wateropslag voor regenwater*

nvt

50%

m³

12 €

nvt

50%

stuk

33.000 €

nvt

50%

stuk

660 €

drempelmachine

nvt
nvt

50%
50%

stuk
stuk

36.800 €
17.800 €

graslandwoeler

nvt

50%

stuk

14.700 €

Waterkwaliteit

Bodem/
erosie

machines voor mechanische
onkruidbestrijding en loofverwijdering**
weerstation voor gebruik binnen
waarnemings- en waarschuwingssysteem
ikv IPM
compostkeerder

*Bovenwettelijk en ‘niet of matig-productiegebonden’
**Mag geen ‘combi-machine zijn

Overzicht VLIF maatregelen in PDPO III
1. Overnamesteun voor jonge landbouwers (=vestigingssteun)
2. Steun aan de investeringen op het landbouwbedrijf

3. VLIF-steun aan de agrovoedingssector
4. Steun aan de niet-productieve investeringen
5. Kleine landbouwbedrijven in ontwikkeling
6. Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Projectsteun voor
innovaties

Je idee omzetten in innovatie
HOE?
Via Vlif innovatieve projectsteun
PDPO III maatregel (2015 – 2020) specifiek om innovatie te stimuleren
en faciliteren
BVR 24/4/2015
nieuw
Jaarlijkse oproepen
emissiereducerende
2016-2021
teckniek in een stal
plukrobot
Nieuwe oproep 2022
tomaat

Procedure oproep
Doelgroep
U bent landbouwer of een groep van landbouwers in Vlaanderen
U hebt een idee voor een innovatieve investering
Uw investeringen (met mogelijks begeleiding en metingen) kosten min.
25,000 euro tot 500,000 euro
Wat / Wanneer
U wacht een nieuwe oproep (begin 2020) af (zie website Vlif)
U dient een ingevuld aanvraagformulier in via het e-loket
Selectieprocedure
Een groep van juryleden beoordeelt elk project op innovatie,
duurzaamheid, haalbaarheid, uitvoerbaarheid
Geselecteerd? => 40 % subsidie op het volledige project, max.€ 200,000
Start na bekendmaking selectie
Realisatie binnen 3 jaar (voor 2022 binnen 2,5 jaar)
Indienen facturen, betaalbewijzen, vergunningen, verslag,
projectboekhouding, … via e-loket

Wat zijn innovatieve investeringen?
Investeringstypes die niet voorkomen op de limitatieve lijst van
subsidiabele investeringen en innovatief zijn
Investeringstypes die wel voorkomen op de lijst, maar waarvan de
uitvoering innovatief is of welke nog niet in een bepaalde deelsector
voorkomt. Dit moet duidelijk in de projectaanvraag aangetoond worden.

Voor welke landbouwer?
Begunstigde is Landbouwer:
Natuurlijke of rechtspersoon met landbouwactiviteiten als hoofdactiviteit
Identificatie bij het Departement Landbouw en Visserij
Aangesloten bij een sociale kas voor zelfstandigen
Sociaal verzekerd op basis van landbouwactiviteiten
Landbouwactiviteiten zijn gekend bij de Administratie der Directe Belastingen

≠ vlif voorwaarden onderneming
Bedrijfsgrootte (BBR) en inkomen zijn niet van belang
Staat los van max. subsidiabel bedrag bij VLIF

Begunstigde is groep van landbouwers
Rechtspersoon
Hoofdactiviteiten : landbouwactiviteiten of verwerking of afzet
Alle vennoten zijn landbouwer

De maatschappelijke zetel of exploitatiezetel ligt in het Vlaams Gewest en de
investeringen liggen in het Vlaams Gewest en zijn daar operationeel

Complementariteit met de reguliere VLIF-steun
Niet-innovatieve investeringen zijn niet subsidiabel via de maatregel
projectsteun innovatie
Wanneer niet-innovatieve investeringen van hetzelfde project aanvragen?
in een gelijke of een latere blok 2022
Start project is mogelijk na (laatste) datum selectiebrief

!
Reguliere vlif steun: 2 jaar tijd voor uitvoering
Vlif innovatie: 3 (2,5) jaar tijd voor uitvoering

Voorbeelden van gerealiseerde projecten in de
tuinbouw
Innovatief trayplantensysteem voor aardbeien
Volautomatische kwaliteitssortering hardfruit met vernieuwende aspecten
Condens-droog-koelsysteem voor drogen en bewaren van aardappelen en
uien
Tunnelspuit fruitteelt en andere nieuwe types spuitmachines (driftreductie)
Intelligente en geïntegreerde aardappelrooier
Tomatenzakmachine
Snoeimachine voor sierplantenteelt met grote capaciteit: 3 m breed en
opvangbak snoeisel van 2 m²
Sorteermachine voor bosplantsoen
Ander type brongericht AEA systeem
Eerste pocketvergister bij een varkensstal
Nieuwe types vrijloopkraamhokken

Contact/info

Infolijn VLIF 02 552 73 20
Buitendiensten
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 101 - 3000 Leuven
Tel. 016/66 61 70
Veerle Blommaert, ingenieur, e-mail: veerle.blommaert@lv.vlaanderen.be
Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 92 20
Thomas Lauwers, ingenieur, e-mail: thomas.lauwers@lv.vlaanderen.be
Limburg
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 30
Koenraad Jespers, ingenieur, e-mail: koenraad.jespers@lv.vlaanderen.be
Oost-Vlaanderen (arrondissementen Gent, Oudenaarde, Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas)
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent
Tel. 09 276 29 40
Kim Torfs, ingenieur, e-mail: kim.torfs@lv.vlaanderen.be
West-Vlaanderen (arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne + de gemeenten
Ruislede, Wingene, Hooglede en Lichtervelde)
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge
Tel. 050 24 76 50
Johan De Koker, ingenieur, e-mail: johan.dekoker@lv.vlaanderen.be
West-Vlaanderen (arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare en Tielt - zonder de gemeenten
Ruislede, Wingene, Hooglede en Lichtervelde)
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge
Tel. 050 24 76 50
Tibo Deboodt, e-mail: tibo.deboodt@lv.vlaanderen.be

Nog vragen?

www.vlaanderen.be/VLIF
lv.vlaanderen.be
Bovenstaande slides geven de huidige VLIF reglementering
beknopt weer en is louter informatief. De auteur kan geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in
de teksten verstrekte gegevens aanvaarden.

