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E-loket (1)

Het eerste doel voor 2012 is de groei van het gebruik van het e-loket. 

Doelstelling is om tegen 2014 het digitaal dossier ook in domein landbouwer  

als standaard te kunnen voorstellen. Sinds 2011 onderneemt ALV hiervoor 

voorbereidende acties. Tot 2011 werd voornamelijk motiverend gewerkt om 

het e-loket gebruik te verhogen door de voordelen van het e-loket te 

promoten. Sinds 2011 worden echter bijkomende gerichte 

communicatieacties ondernomen. Deze acties omvatten bv. geselecteerde 

doelgroepen motiveren om hun aanvraag online in te dienen, papieren 

formulieren niet meer standaard opsturen (premieaanvraag zoogkoeien en 

voor  aankoop quotum leveringen van het quotumfonds), … Voornamelijk de e-

mail en opbelacties zijn zeer effectief alsook het niet opsturen van papieren 

formulieren. Op basis van deze resultaten zullen de acties in 2012 en later 

verder uitgebreid worden. De meer klassieke middelen voor het realiseren 

van groei in gebruik e-loket zoals vorming en promotie op landbouwbeurzen 

blijven behouden. bedrijven Landbouwers

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond

Ook in 2012 werden doelgroepen geselecteerd om te overtuigen het e-loket te gaan gebruiken. Deze doelgroepen worden opgebeld, gemailed 

of per post gecontacteerd. In 2012 werden op die manier 1427 landbouwers gecontacteerd. In deze doelgroep lag de stijging van het e-loket 

gebruik 19% hoger dan in de groep van landbouwers die niet in een doelgroep opgenomen waren (groeipercentage van 43% vs. 24%), wat 270 

bijkomende e-loket aanvragen specifiek ten gevolge van de doelgroepen acties vertegenwoordigd.

Los van de geselecteerde doelgroepen worden alle landbouwers die in aanmerking komen voor een bepaalde aanvraag en waarvan het e-mail 

adres gekend is bij de start van de indieningsperiode via mail op de hoogte gebracht.

Daarnaast worden alle e-loketgebruikers ondersteund via verschillende kanalen.  In de eerste plaats wordt de gebruiker ondersteund via een 

infolijn die alle werkdagen bereikbaar is. De gebruiker kan bijgestaan worden via netviewer waarbij de infolijn medewerker mee kan kijken en 

assisteren op het scherm van de landbouwer. De gebruiker kan ook via mail ondersteund worden. Landbouwers kunnen ook op de buitendienst 

terecht voor het online invullen en indienen van een aanvraag. Medewerkers van ALV kunnen hen hierbij begeleiden. Tot slot is er een 

uitgebreide help-functie  aanwezig op het e-loket.

Voor 70,9% van de Vlaamse aangifteplichtige actieve landbouwers, zijnde 23.106 

landbouwers, werd er reeds op het e-loket gegevens geconsulteerd of aanvragen 

ingediend.  Voor 9.476 land- en tuinbouwers werd nog geen activiteit op het e-loket 

waargenomen.

In 2011 werden 16.292 verzamelaanvragen elektronisch ingediend.  Dit betekende 

toen 52% van het totaal aantal ingediende verzamelaanvragen.

E-loket (2)

In overleg met de vrouwenorganisatie KVLV-Agra  zal in 2012 een eenmalige 

actie uitgevoerd worden ter versteviging van de positie van de vrouw in de 

landbouw. Deze actie wordt omwille van administratieve vereenvoudiging 

geïntegreerd in de verzamelaanvraag. De landbouwer wordt een 

vereenvoudigde procedure aangeboden om de wettelijke echtgenote in de 

databank te laten registreren en/of beheersmandaten voor het e-loket te 

geven. Hij zal op die manier zijn wettelijke echtgenote op zeer eenvoudige 

wijze volledige raadpleeg en/of  beheerrechten kunnen geven op het e-loket 

Landbouw en Visserij. Door de registratie zal de handtekening van de vrouw 

nodig zijn bij elke verandering in rechten of quota van het landbouwbedrijf. bedrijven Landbouwers

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond Landbouwers die hiervan gebruik gemaakt hebben, hebben hierdoor 1 formulier minder moeten invullen en indienen.

E-loket (3)

Het tweede doel voor 2012 is het verder uitbreiden van de functionaliteiten 

van het e-loket. Volgende functionaliteiten zijn gepland voor 2012: overdracht 

van toeslagrechten, aanvraag voor verhoogde bedrijfstoeslag voor de jonge 

landbouwer, consultatie en online aanvragen van mandaten, VLIF-aanvraag 

(eerste fase). Daarnaast worden een aantal premiemaatregelen geïntegreerd 

in de elektronische verzamelaanvraag, waarvan sommigen enkel online 

kunnen aangevraagd worden. bedrijven Landbouwers

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond

Alle functionaliteiten zijn ontwikkeld in 2012 en in de loop van 2012 online gebracht, met uitzondering van de VLIF-aanvraag. Deze is eind 

januari 2013 in productie gebracht.

Gebruik in 2012

• Overdracht van toeslagrechten: (online sinds 18/02/2012) 187 elektronische aanvragen

• Aanvraag voor verhoogde bedrijfstoeslag voor de jonge landbouwer: (online sinds 21/2/2012) 1596 elektronische aanvragen, of 98% van het 

aantal ingediende aanvragen.

• Aanvragen en beheren van mandaten: online sinds 13/9/2012, 139 elektronische aanvragen

• VLIF-aanvraag (eerste fase): nog geen cijfers beschikbaar

Iedere aanvraag vertegenwoordigt 1 formulier dat de landbouwer niet meer moet invullen en opsturen. 

Verzamelaanvraag (1)

In 2012 is een verdere advisering van de landbouwers voorzien door per 

perceel de verschillende combinatiemogelijkheden van de 

agromilieumaatregelen te tonen. De landbouwer zal eveneens samen met het 

indienen van zijn verzamelaanvraag zijn interesse tot participatie aan 

plattelandsmaatregelen kunnen kenbaar maken.

bedrijven, 

organisaties, 

overheid

landbouwer

Centra ter bevordering 

van meer duurzame 

landbouwproductieme

thoden

Vlaamse overheid

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) en Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) uitgesteld

Ondermeer de integratie van 9 nieuwe steunmaatregelen in de verzamelaanvragen hebben ertoe geleid dat de verdere advisering  met 

betrekking tot de agromilieumaatregelen niet verder kon worden uitgebouwd. /

Verzamelaanvraag (2)

Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2012 tot wijziging van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van 

subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van 

het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (gepubliceerd in BS op 

22/05/2012)

Vanaf 2012 geldt de verzamelaanvraag voor alle agromilieumaatregelen als 

de betalingsaanvraag: ook voor de overeenkomsten genetische diversiteit zal 

de aanvraag tot uitbetaling via de verzamelaanvraag gebeuren. Tot en met 

2011 moest hiervoor jaarlijks een aparte betalingsaanvraag ingediend worden.

bedrijven, 

organisaties, 

overheid

landbouwer

Centra ter bevordering 

van meer duurzame 

landbouwproductieme

thoden

Vlaamse overheid

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) en Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) afgerond

De vervanging van de jaarlijkse betaalaanvraag (en de overeenkomst) door een éénmalige verzamelaanvraag houdt een verlaging van de 

administratieve lasten. Dit houdt in dat de landbouwer slechts één keer om de vijf jaar in plaats van elk jaar een document dient in te dienen. 

Deze verzamelaanvraag wordt bovendien al door ALV met alle gekende informatie vooraf ingevuld, zodat het administratieve werk voor de 

betrokken landbouwers minimaal is.  Desalniettemin haakten aantal van deze landbouwers af als gevolg van een subjectief aanvoelen van 

verhoging van de administratieve lasten. De daling in het aantal dossiers zorgt op die manier voor een daling van de totale administratieve last 

van deze maatregel.

Inschatting gerealiseerde daling AL:

° Daling administratieve last door de daling van het aantal dossiers van niet-

professionele landbouwers = 0,3 (tijd in uren om de betalingsaanvraag op te sturen) 

x 215 (aantal actoren) x 30 (uurtarief) x 1 (periodiciteit: nog 1 keer 

verzamelaanvraag indienen t.o.v. jaarlijks) = 1.935 euro

° Daling administratieve last door het slechts éénmalig invullen van de 

verzamelaanvraag door niet-professionele landbouwers = 0,3 (tijd in uren om de 

betalingsaanvraag op te sturen) x 652 (aantal actoren) x 30 (uurtarief) x 1 (1 keer ipv 

gemiddeld nog 2 voor de resterende looptijd van de overeenkomst) = 5.868 euro

° Bijkomende administratieve last voor de vroegere niet-professionelen die nu wel 

een verzamelaanvraag moeten indienen = 0,3 (tijd in uren om de betalingsaanvraag 

op te sturen) x 68 (aantal actoren) x 30 (uurtarief) x 2 (gemiddeld nog 2 voor de 

resterende looptijd van de overeenkomst) = 1.224 euro (Dit is een maximale 

inschatting van de administratieve last aan de hand van een maximum aantal 

actoren)

Kwaliteitsvolle regelgeving - 

Landbouwdecreet

Het landbouwdecreet zal een overzicht bieden van de rechtsgronden voor de 

uitvoering van het landbouw- en visserijbeleid. Voor de burger zal dit een 

duidelijk, overzichtelijk instrument vormen en tegemoetkomen aan de 

rechtszekerheid. Bovendien zal het de Vlaamse Regering machtigen om de 

bestaande decreetsbepalingen en de bepalingen van het landbouwdecreet te 

coördineren in een Codex Landbouw en Visserij.

Het landbouwdecreet werd een eerste maal principieel goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering op 6/07/2012, en een tweede maal principieel goedgekeurd 

door de Vlaamse Regering op 7/12/2012. Het decreet ligt nu ter advisering 

voor bij de Raad van State.

Bedrijven, 

Burgers, 

Overheid Landbouwers

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) en Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) lopend

Wat de administratieve lasten betreft, moet opgemerkt worden dat het voorontwerp van decreet geen administratieve lasten veroorzaakt. 

Enerzijds door de geringe inhoudelijke impact van de wijzigingen, anderzijds door het gegeven dat het decreet vooral rechtsgronden creëert en 

de administratieve last zal zitten in de besluiten die de VR in uitvoering van dit decreet zal creëren. Wat de aanpassing van het handhavingsluik 

betreft, gaat het om belangrijke aanpassingen. Deze aanpassingen hebben echter geen effect op de administratieve last, aangezien ze de 

controles onverlet laten. Het betreft enkel het gevolg dat er aan de vaststelling van inbreuken wordt gegeven.

Uiteraard wordt wel een administratieve lastendaling gerealiseerd door het coördineren van alle bestaande wetgeving in één decreet op zich en 

door het daarmee oplossen van de bestaande onduidelijkheden.
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Kwaliteitsvolle regelgeving - 

Wetgeving karkasclassificatie

In het toekomstige besluit karkasclassifcatie worden alle bestaande besluiten 

en omzendbrieven gecoördineerd en worden tegelijk een aantal beleidskeuzes 

uitgewerkt. Daarnaast wordt de regelgeving karkasclassificatie aangepast aan 

de nieuwe Europese verordeningen en wordt specifiek gefocust op het 

wegwerken van administratieve lasten.

Het besluit werd een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 22 december 2012 teneinde het advies van de Raad van State in 

te winnen over het ontwerp. De inwerkingtreding iq te voorzien voor 

maart/april 2013. Het ontwerpbesluit ligt momenteel ter advisering voor bij 

de Raad van State. Bedrijven

slachthuizen, 

producenten

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept LV) lopend

De lastenverlaging is vooral het gevolg van een rationalisering van de gegevensstromen van de slachtgegevens. De inrichtingen moeten geen 

statistieken meer aan de overheid bezorgen. Alle dataverkeer zal via de centrale gegevensbank van de vzw IVB verlopen richting de overheid en 

de producenten. De procedure wordt vereenvoudigd voor de producenten voor het verkrijgen van de gegevens. De veehouder hoeft bv. bij 

runderen geen “IVB” meer te vermelden op de achterzijde van de Sanitelkaart om zijn gegevens te kunnen raadplegen. Dit zal in de toekomst 

automatisch zo zijn, waardoor ook de inrichtingen de controle daarop niet meer hoeven uit te voeren. De beperkte stijging van administratieve 

lasten voor IVB wordt ruim gecompenseerd door de daling in lasten voor producenten en inrichtingen. Dat heeft een globale daling van 

administratieve lasten tot gevolg. Bovendien wordt de beleidsdoelstelling van een transparante gegevensstroom op efficiënte wijze 

gerealiseerd. Een beperkte stijging van de administratieve lasten is te wijten aan het verzamelen van slachtgegevens van kalveren. De 

administratieve last is echter beperkt en te verantwoorden vanuit de nagestreefde beleidsdoelstelling. Verder is er een beperkte stijging van 

administratieve lasten voor de inrichtingen door de noodzaak een indelingsverantwoordelijke aan te stellen. De stijging is echter te 

verantwoorden door het betere resultaat in indeling dat hierdoor kan bereikt worden. Voor CBKc is er een beperkte stijging van de lasten 

tengevolge de verplichting een jaarverslag op te stellen.

Uiteraard wordt ook een administratieve lastendaling gerealiseerd door het coördineren van alle bestaande wetgeving in één ontwerpbesluit op 

zich en door het daarmee oplossen van de bestaande onduidelijkheden.

Het ontwerp zorgt voor zowel lastenverhoging als lastenverlaging, afhankelijk van de 

doelgroep en de maatregel. Producenten: lastenverlaging van -136250 euro, 

leveranciers: geen wijziging in de administratieve lasten, inrichtingen: 

lastenverlaging van - 25895 euro, IVB: lastenstijging van 1908 euro, CBKc: 

lastenstijging van 1286, 13 euro. Het ontwerpbesluit zorgt voor een globale 

lastenverlaging van -158.950,87 euro. Het ontwerpbesluit zorgt voor een stijging van 

de beheerskost met 11.139,72 euro.

Kwaliteitsvolle regelgeving - 

Wetgeving gespecialiseerde 

pluimveebedrijven

Momenteel wordt de werking van de gespecialiseerde pluimveebedrijven 

geregeld door het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de 

zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de 

instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen. Dit KB werd door het 

nieuwe BVR van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van 

voor de landbouw nuttige huisdieren (Fokkerbesluit) grotendeels opgeheven 

op 1 januari 2011 waarbij enkel het gedeelte omtrent de erkenning van 

gespecialiseerde pluimveebedrijven behouden blijft.

Het koninklijk besluit wordt uitgevoerd door twee ministeriële besluiten:

o Ministerieel besluit van 17 maart 2005 betreffende de erkenning van 

gespecialiseerde pluimveebedrijven (MB 1);

o Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en 

subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de 

verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij (MB 2).

Het tweede MB werd impliciet opgeheven als gevolg van de opheffing van een 

aantal artikelen van het KB.

In 2013 wordt een nieuw besluit van de Vlaamse Regering opgemaakt dat het 

bestaande KB zal opheffen. Een nieuw uitvoeringsbesluit komt in de plaats van 

het oude MB (MB 1). Een eerste reden hiervoor is het vermijden van verdere 

onduidelijkheid, daar enerzijds de besluiten die geviseerd worden, dateren 

van vóór de regionalisatie van de landbouwmateries en anderzijds het MB 

(MB 1) impliciet werd opgeheven door opheffing van delen van het KB. 

Daarnaast wordt de regelgeving aangepast aan de gewijzigde Europese 

regelgeving waardoor een correcte en volledige omzetting van de Europese 

regelgeving bewerkstelligd wordt. Tenslotte worden de bestaande 

erkenningen gecentraliseerd in één besluit dat een overzicht biedt van alle 

bestaande erkenningen. Bedrijven

Landbouwers, 

Pluimveebedrijven, 

OCI's

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept LV) lopend

In het voorlopige ontwerpbesluit is voorzien dat controles op de gespecialiseerde pluimveebedrijven worden uitgevoerd door onafhankelijke 

controle-instanties. Deze zogenaamde OCI’s voeren op dit moment reeds verschillende controles uit in de pluimveesector zoals voor het 

lastenboek Belplume en kunnen dus de controles in het kader van het ontwerpbesluit combineren met andere controles.

Broeierijen en vermeerderingsbedrijven hebben bijgevolg de mogelijkheid om controles voor diverse lastenboeken te combineren met een 

controle in het kader van het nieuwe BVR. Dit zorgt voor een daling van de administratieve lasten die verbonden zijn aan de jaarlijkse controle.

Door het coördineren van alle bestaande wetgeving in één ontwerpbesluit zal het voor alle doelgroepen ook duidelijker zijn aan welke 

voorwaarden moet voldaan worden, hoe de controles moeten worden uitgevoerd en wat de mogelijke sancties zijn.

Er moet wel opgemerkt worden dat de bovenstaande lastendaling deels wordt opgeheven door een lastenstijging te wijten aan een correcte en 

volledige omzetting van de gewijzigde Europese regelgeving en het uitwerken van een duidelijke beroepsprocedure voor de bedrijven.

Voorlopige inschatting op basis van een voorlopig ontwerpbesluit:

Voor de OCI’s voorziet het ontwerpbesluit een stijging van de administratieve lasten 

van ongeveer 640 euro per OCI. Deze bedrijven waren nog geen doelgroep in het 

huidige KB.

Voor de broeierijen en vermeerderaars voorziet het ontwerpbesluit een lichte 

stijging van de administratieve lasten ten gevolge van de verplichte bij te houden 

administratie: van 105.175,98 euro naar 106.512,58 euro (+ 1336, 6 euro). Dit is een 

gevolg van de betere omzetting van de Europese regelgeving.

Wat betreft de controle van het pluimveebedrijf is er een daling van de 

administratieve lasten van 4.575,00 euro naar 1.319,00 euro (- 3256 euro).

Kwaliteitsvolle regelgeving: 

FIVA

Het FIVA is het financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en 

aquicultuursector dat start- en investeringssteun voor reders, viskwekers en 

hun coöperaties wil voorzien.  

Het FIVA wordt gereguleerd door zeer veel verschillende (wijzigings)besluiten 

waardoor het geheel van de regelgeving niet meer overzichtelijk en daardoor 

weinig toegankelijk is.  Als gevolg hiervan is onduidelijk welke inbreuken op de 

FIVA-regelgeving sanctioneerbaar zijn en welke de eventuele sancties zijn. 

Bovendien is het begrippenkader dat de huidige wetgeving hanteert, niet 

altijd even duidelijk. Bedoeling is te streven naar vereenvoudigde, 

transparante en duidelijke FIVA-wetgeving die alle bestaande wetgeving 

coördineert.

Huidige regelgeving (excl. decretale basis en wijzigingsbesluiten):

Besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de 

regelen tot de werking en het beheer van het financieringsinstrument voor de 

Vlaamse visserij- en aquicultuursector (B.S. 15/10/1998) 

Besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 betreffende steun aan de 

investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector (B.S. 

15/10/1998)

Besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de 

ondersteuning van de zeevisserij en de aquicultuur (B.S. 16/6/1994)

Ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen 

en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector (B.S. 10/12/1998)

Ministerieel besluit van 11 februari 2004 tot uitvoering van het besluit van de 

Vlaamse regering van 24 november 1993 betreffende de omkadering van de 

visserij en aquicultuur (B.S. 8/3/2004)

Ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot toekenning van een 

beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan 

de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling (B.S. 

4/06/2009)

bedrijven vissers

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) uitgesteld

De voorliggende regelgeving verandert de administratieve lasten voor (potentieel) begunstigden niet.

Uiteraard wordt wel een administratieve lastendaling gerealiseerd door het coördineren van alle bestaande wetgeving in één ontwerbesluit op 

zich en door het daarmee oplossen van de bestaande onduidelijkheden.
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Kwaliteitsvolle regelgeving - 

samenwerkingsakkoorden

In eerste instantie wordt een optimalisatie voorzien van de inhoud van de 

samenwerkingsakkoorden. Daarnaast is het de bedoeling om de 

samenwerkingsakkoorden het voorwerp te laten uitmaken van een 

parlementaire instemming. Overheid

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) uitgesteld

De samenwerkingsakkoorden werden nog niet geoptimaliseerd en dit in afwachting van de realisatie van de regionalisering. In het kader van de 

regionalisering zullen er samenwerkingsakkoorden worden gesloten waarbij er eveneens naar zal gestreefd worden om de bestaande 

samenwerkingsakkoorden te optimaliseren.

Formulieren LV

De meeste van de LV formulieren hebben al het kwaliteitslabel gehaald. Een 

aantal van de formulieren moet dit label echter nog behalen. Er zullen 

inspanningen geleverd worden om de formulieren stelselmatig te verbeteren. 

Formulieren moeten eenvoudiger en leesbaarder zijn en er mag vooral geen 

informatie gevraagd worden waarover LV al beschikt of die LV via andere 

instanties kan bemachtigen. Bedrijven Landbouwers, centra

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) en Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) lopend

Er werden inspanningen geleverd om kwaliteitslabels te bemachtigen voor de bestaande en nieuwe formulieren van LV. Dit is echter niet 

mogelijk voor alle formulieren en dit omwille van volgende redenen:

° De mogelijkheid tot het aanpassen van technische formulieren is beperkt, doordat deze formulieren gelijkaardig zijn in Europa en gekend zijn 

bij Belgische firma's en firma's uit het buitenland. Een aanpassing zou ervoor zorgen dat het formulier in plaats van eenvoudige net complexer 

wordt. Dit strookt niet met het doel van het behalen van een kwaliteitslabel.

° Een aantal formulieren is gekoppeld aan een database, waardoor het gebruik van het formulierensjabloon ervoor zou zorgen dat ook de 

database dient aangepast te worden, hetgeen technisch en financieel niet altijd mogelijk is.

° Een aantal formulieren zijn min of meer internationaal vastgelegd (CPVO – UPOV) en als dusdanig herkenbaar voor de doelgroep van deze 

formulieren. Bovendien is de doelgroep van deze formulieren internationaal, waardoor het aangewezen is om anderstalige formulieren te 

hebben.

Formulieren NAVO: De erkende vormingcenta genereren deze formulieren met een webapplicatie. De webapplicatie wordt in 2013 

herschreven, waardoor de formulieren in de tweede helft van 2013 aangepast zullen worden. 

Formulieren Kwaliteit plantaardige productie: Er is al recent 1 formulier herwerkt (nl. verbintenis tot het uitvoeren van veldkeuringen onder 

officieel toezicht). De overige formulieren zullen stelselmatig worden aangepast.

Daarnaast werden een aantal formulieren ook aangepast aan gewijzigde regelgeving of gecreëerd als gevolg van nieuwe regelgeving.

Tenslotte werd ook rekening gehouden met het principe van de unieke gegevensbevraging door het niet opvragen van informatie waarover LV 

zelf of een andere instantie reeds beschikt (zie actie LV 009).

De formulierenwebsite bevat 99 formulieren van LV, 57 formulieren (58%) hebben 

een kwaliteitslabel.

Unieke gegevensbevraging

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij streeft ernaar om het principe van de 

unieke gegevens bevraging zo goed mogelijk te integreren in haar werking.

Bedrijven, 

Burgers

entiteiten van het 

beleidsdomein 

Landbouw en Visserij 

(LV) lopend

1. De entiteiten van het beleidsdomein Landbouw hebben in 2012 een aantal machtigingen aangevraagd en verkregen zodat gegevens die 

reeds beschikbaar zijn bij andere entiteiten of andere overheden niet opnieuw moeten opgevraagd worden bij de burger.

• Beraadslaging VTC nr. 07/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens 

van landbouwers door de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek (ILVO); • Beraadslaging VTC nr. 09/2012 van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van de 

persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij aan het 

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM); • Beraadslaging VTC nr. 18/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot 

machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) 

aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van financiële ondersteuning voor het houden van lokale variëteiten van 

hoogstamboomgaarden ; • Beraadslaging FO nr. 19/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag van het Departement Landbouw en Visserij om 

toegang te krijgen tot gegevens van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen met het oog op beleidsondersteuning en 

rapportering (AF-MA-2012-033); • Beraadslaging STAT nr. 01/2012 van 8 februari 2012 betreffende aanvraag van de afdeling Monitoring en 

Studie van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid tot machtiging vanwege de Algemene Directie Statistiek en 

Economische Informatie mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens van de landbouwenquête 2011 (STAT-MA-2011-038); • 

Beraadslaging STAT nr 14/2012 van 2 mei 2012 betreffende aanvraag van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) van de 

Vlaamse overheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie mededeling te verkrijgen van gecodeerde 

studiegegevens van de landbouwtellingen van 1990 tot en met 2011 (STAT/MA/2012/015)

2. Daarnaast werd het Agentschap voor Landbouw en Visserij ook gemachtigd om gegevens van landbouwers door te geven aan derden zodat 

deze derden de gegevens niet opnieuw moeten opvragen bij de landbouwers zelf.

• Beraadslaging VTC nr. 02/2012 van 11 januari 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van 

landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw 

(CVBB) ; • Beraadslaging VTC nr. 17/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van 

persoonsgegevens van zuivelbedrijven door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

• Beraadslaging VTC nr. 27/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging VTC/02/2012 voor het 

mededelen van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum 

voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB) door een uitbreiding van de groep land- en tuinbouwers van wie de gegevens 

worden uitgewisseld en door uitbreiding van de bestemmelingen van de gegevens; • Beraadslaging VTC nr. 29/2012 van 7 november 2012 

betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en 

Visserij (ALV) aan de het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) in opdracht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.; • 

Beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvragen tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van 

VLIF (1)

Databanken: Bij een VLIF-aanvraag moet de land- of tuinbouwer geen 

documentatie meer toevoegen. De VLIF-administratie gaat eerst in de interne 

databanken van het Agentschap voor Landbouw en Visserij op zoek naar zo 

veel mogelijk gegevens over het land- of tuinbouwbedrijf waarop de aanvraag 

betrekking heeft. Er werden ook verbindingen tot stand gebracht met externe 

databanken. Alleen in die gevallen waar er na dat onderzoek nog nood is aan 

bijkomende documentatie en informatie wordt de land- of tuinbouwer 

gecontacteerd met gerichte vragen. bedrijven Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond

Sinds 2011 is de VLIF-toepassing gekoppeld aan interne databanken van ALV. Voorbeelden zijn de identificatiedatabank van MIB, de 

verzamelaanvraag, de betalingen. In 2012 werd er vervolgens een link gelegd met Sanitel voor wat betreft rundergegevens.
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VLIF (2)

Een verouderde informaticatoepassing met statische databanken zonder 

interactiemogelijkheden voor de land- of tuinbouwer, wordt vervangen. In de 

nieuwe toepassing wordt de VLIF-regelgeving beter ingebouwd, wat de 

dossierafhandeling zal bespoedigen. Dat zal leiden tot administratieve 

lastenverlaging en vermindering van de doorlooptijd van een dossier. Om de 

administratieve last voor de land- en tuinbouwers verder te verlagen, werd de 

aanvraagprocedure gewijzigd van een aanvraag in twee fasen naar één unieke 

aanvraag. Het nieuwe aanvraagformulier is samen met de nieuwe 

informaticatoepassing ontwikkeld. Beide zijn zo opgebouwd dat ze kunnen 

worden geïntegreerd in het e-loket, zodat de land- of tuinbouwer een online 

VLIF-aanvraag kan doen, en de afhandeling van zijn VLIF-dossier online kan 

opvolgen. bedrijven Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond

In 2012 werd de ontwikkeling van een e-loket voor VLIF-aanvragen afgerond. Vanaf 2013 kunnen land- en tuinbouwers hun dossier voor 

investeringssteun van het VLIF elektronisch indienen. Hiervoor moet de aanvrager enkel over een uniek landbouwernummer beschikken. De 

mogelijkheden van het e-loket zullen in de toekomst nog uitgebreid worden: het einddoel is om via het e-loket een interactief VLIF-platform uit 

te bouwen.

De land- en tuinbouwers zullen zich ook kunnen laten bijstaan door derden om een VLIF-aanvraag elektronisch in te dienen. Zo voorziet het e-

loket de mogelijkheid om een volmacht te geven aan bijvoorbeeld een kredietinstelling of adviesbureaus.

Niet alleen voor de aanvrager biedt de elektronische weg tal van voordelen, ook de administratie is gebaat bij deze evolutie met het oog op een 

vlottere dossierbehandeling.

VLIF (3)

In 2013 zal gewerkt worden aan een uitwerking  van het consultatieve luik van 

het dossierverloop van een VLIF-aanvraag op het e-loket. bedrijven Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) gepland

Samenwerking met FOD 

Economie rond de 

landbouwenquête (1)

Afschaffing van de interventie van de gemeenten: Aangezien het register 

vanaf 2012 is samengesteld en wordt bijgewerkt op basis van gewestelijke 

registers is een interventie van de gemeenten veel minder zinvol. De enquêtes 

gebeuren via direct contact met de landbouwers (web survey/post).

bedrijven, 

overheid Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond  De bevraging van de landbouwers gebeurde niet meer via de gemeentes maar via rechtstreeks contact met de landbouwers.

Samenwerking met FOD 

Economie rond de 

landbouwenquête (2)

Verdere vereenvoudiging van de mei-enqûete: 

° Het volledige vierde deel van de vragenlijst (hoofdteelten) werd geschrapt, 

behalve serres, grasland en kleinere posten waarvoor geen administratieve 

gegevens voorhanden zijn.

° Deel 5 veestapel: De rubriek "ras van de koeien (6,2) werd geschrapt; voor 

runderen (6,1) werden bepaalde onderscheidingen niet meer gemaakt; 

vaarzen ter vervanging van melkkoeien/vaarzen ter vervanging van 

zoogkoeien; koeien/reforme koeien; de rubrieken "konijnen" en "bijenteelt" 

werden geschrapt.

bedrijven, 

overheid Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond De mei-enquête van 2012 werd vereenvoudigd zoals gepland.

In 2012 kwamen er (door de schrapping van alle teelten behalve de serres) nog 113 

teeltrubrieken bij om samen met de vereenvoudiging van 2011 op ongeveer 78% 

van de teeltrubrieken te komen. Dat zijn ongeveer 2 bladzijden van de in te vullen 

enqûete. Er blijft dan nog een halve bladzijde serres over. 

Samenwerking met FOD 

Economie rond de 

landbouwenquête (3)

Afschaffing van de groenteteeltenqûete in september: De 

groenteteeltenqûete in september heeft tot doel de op 1 september 

aanwezige groenteteelten in open lucht te tellen. In het Vlaams Gewest wordt 

die informatie verzameld via de verzamelaanvraag. Voor de groentetelers in 

dat gewest is er dus geen septemberenqûete meer. In het Waals Gewest werd 

een gerichte enqûete bij groentetelers en tuinders georganiseerd over de 

lente- en zomergroenten, inclusief de sierteelt en fruitteelt.

bedrijven, 

overheid Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond De groenteteeltenquête werd in 2012 voor Vlaamse landbouwers niet meer opgevraagd.

Daarnaast viel in 2012 de groententelling weg voor Vlaanderen en dat ging om 24 

teeltrubrieken. Het aantal landbouwers die aan deze telling deelnamen is moeilijk in 

te schatten aangezien dit via de gemeentes gebeurde. Wel is er zicht op het aantal 

aangevers, dat waren er 1392 voor 2010.

Samenwerking met FOD 

Economie rond de 

landbouwenquête (4)

Een laatste actie was de afschaffing van de novemberenqûete. Redenen 

hiervoor waren dat de winterbezaaiingen volgens de nieuwe verordening niet 

meer aan Eurostat meegedeeld moesten worden in het begin van het jaar 

maar in september en dat de statistieken over de runder- en varkensstapel 

van Sanitel komen.

bedrijven, 

overheid Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond De novemberenquête omtrent wintergewassen, runderen en varkens werd in 2012 afgeschaft. 

Samenwerking met FOD 

Economie rond de 

landbouwenquête (5)

Vanaf 2013 zal voor de Vlaamse landbouwer de volledige teeltrubriek worden 

geschrapt uit de mei-enquête en zal de FOD Economie haar gegevens met 

betrekking tot teelten eveneens halen uit de verzamelaanvraag. 

bedrijven, 

overheid Landbouwer

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) gepland

Met de schrapping van de volledige teeltrubriek in 2013 is momenteel de maximale vereenvoudiging op basis van de huidige verzamelaanvraag 

gerealiseerd. De FOD Economie zal in samenspraak met andere federale overheidsdiensten trachten ook de andere rubrieken van de mei-

enquête verder te vereenvoudigen.

Stroomlijning controles op de 

landbouwbedrijven door 

samenwerking

Het is de taak van de overheid om de noodzakelijke controles zo efficiënt en 

effectief mogelijk uit te voeren. Dit project bevat ondermeer:

Interne samenwerking: de controles binnen de Vlaamse 

landbouwadministratie stroomlijnen

Externe samenwerking: een speciale werkgroep werd opgericht waaraan de 

verschillende erkende landbouworganisaties actief deelnemen en hun mening 

geven over mogelijkheden tot stroomlijnen en eventuele prioriteiten in dat 

verband

Inventaris van de diverse controles en onderlinge relaties

Focus op het afstemmen van controlepunten en het vermijden van 

interpretatieverschillen. Bedrijven landbouwers

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) lopend

De werkgroep Stroomlijnen Controles is nog steeds actief. De werkgroep komt op ad hoc basis samen. Zo zijn er in 2012 nog twee 

overlegmomenten geweest.  

Op basis van de opgemaakte inventaris werd er verder naar gestreefd om controles ter plaatse te integreren in bestaande controles of om deze 

samen uit te voeren. Dit om te vermijden dat twee of meerdere controle – instanties eenzelfde perceel meerdere keren gaan bezoeken. Zo 

voert het Agentschap voor Landbouw en Visserij op vraag van de Vlaamse Landmaatschappij controles ter plaatse uit in het kader van derogatie 

(voorteelt, hoofdteelt, nateelt), bepaalde agromilieumaatregelen (zoals de beheerovereenkomst Water) en de vergoeding Natuur.

Bovendien werd een systeem uitgewerkt waarbij landbouwers die gecertificeerd zijn voor bepaalde kwaliteitslastenboeken, een verminderde 

kans op controle hebben, zodat de controledruk bij die bedrijven vermindert.

Tenslotte werd bekeken waar er mogelijks interpretatieverschillen kunnen optreden tussen controle-aanpak en sanctionering van verschillende 

controlediensten.

De gemaakte afspraken in verband met de controles ter plaatse hebben er toe 

geleid dat de controles efficiënter konden worden uitgevoerd. De controlelast voor 

de landbouwer werd hierdoor al in enige mate beperkt. De controlecijfers tonen 

aan dat voor de landbouwers die een certificaat hebben voor één of meerdere 

kwaliteitssystemen de controlekans met de helft is gedaald.

Slachtpremie kalveren

Op het e-loket werd een overzicht van alle berekeningen en van de 

uitbetaalde steun toegevoegd, zoals alle berekeningen van de uitbetaalde 

voorschotten voor de slachtpremie kalveren.

In 2012 werd de slachtpremie ontkoppeld (zie ook project: "Ontkoppeling van 

steunregelingen en opname in de bedrijfstoeslag"); dit brengt mee dat 

landbouwers nu geen aparte aanvragen meer moeten indienen. bedrijven landbouwers

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) en 

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond

De slachtpremie werd vanaf 2012 ontkoppeld. Dit betekent dat de slachtpremie afgeschaft is maar de landbouwer in de plaats een evenredige 

verhoging van zijn toeslagrechten krijgt. Daardoor is de aparte aanvraag van de slachtpremie verdwenen waarbij per slachtdatum een formulier 

ingevuld moest worden. Aangezien de premie geïntegreerd werd in de bedrijfstoeslag, die jaarlijks via de verzamelaanvraag aangevraagd werd, 

kwamen er geen extra lasten bij en betekende dit een echte vereenvoudiging. In 2012 gebeurde wel een eenmalige actie waarbij de 

landbouwer deze integratie moest aanvragen (zie ook berekening bij LV-014)

(Ministerieel besluit betreffende de bepaling en de herziening van de referentiegegevens bij integratie van de slachtpremie voor kalveren in de 

bedrijfstoeslag)

Daling AL = 30 minuten (formulier downloaden/aanvragen - formulier invullen - 

formulier opsturen per post) * 10 (periodiciteit/gemiddeld aantal formulieren per 

jaar) * 30 euro/60 * 303 (aantal dossiers) + (0,56*10*303) (kosten verzending brief) 

= 47146,8 euro
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Ontkoppeling van 

steunregelingen en opname in 

de bedrijfstoeslag

De ontkoppeling van steun betekent een sterke vereenvoudiging voor de 

landbouwer. Gekoppelde steun moet immers jaarlijks worden aangevraagd 

door de landbouwer. Bij ontkoppeling wordt op basis van historische 

referentiegegevens de steun berekend waar een landbouwer recht op heeft, 

en die steun wordt toegevoegd aan de bedrijfstoeslag, wat één steunbedrag is 

op het niveau van het bedrijf.

Als gevolg van de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

werden de volgende ontkoppelingen uitgevoerd in 2012: steun voor 

eiwithoudende gewassen; verwerkingssteun vezelvlas en vezelhennep; 

slachtpremie kalveren; (zie afzonderlijke projecten). Bedrijven Landbouwers

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) afgerond

De landbouwer moest in 2012 eenmalig een formulier invullen waarbij hij de integratie aanvraagt. In totaal ging het om maximum vier 

formulieren die ingevuld moeten worden. 

(Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van 

een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, tot 

wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een 

gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het 

landbouwbeleid, tot opheffing van hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 tot instelling van bepaalde 

rundvleespremies, en tot opheffing van diverse regelingen)

Eenmalige AL: 39 min (tijd nodig om document te handtekenen, gegevens te 

ontvangen via de post, gegevens aangetekend te versturen) * 1 (periodiciteit) * 30 

euro/60 * aantal dossiers (68, 92 of 303) = 1326 euro voor eiwithoudende 

gewassen, 1794 euro voor vlas en 5908,5 euro voor de slachtpremie kalveren

Ontkoppeling van 

steunregelingen en opname in 

de bedrijfstoeslag

De ontkoppeling van steun betekent een sterke vereenvoudiging voor de 

landbouwer. Ontkoppeling: steun voor eiwithoudende gewassen Bedrijven Landbouwers

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) afgerond

De steun voor eiwithoudende gewassen werd vanaf 2012 ontkoppeld. Aangezien de premie echter al aangevraagd werd via de 

verzamelaanvraag (aanvinken dat men de premie wenst is een kleine administratieve handeling) was er slechts een kleine daling van de 

administratieve lasten. Aangezien de premie geïntegreerd werd in de al bestaande bedrijfstoeslag, waren er geen extra lasten. 

(Ministerieel besluit van 10 april 2012 betreffende de bepaling en de herziening van de referentiegegevens bij integratie van de steun voor 

eiwithoudende gewassen in de bedrijfstoeslag)

Kleine Daling AL = 30 minuten (tijd om aan te vinken in verzamelaanvraag, 

wegvallen analyse van de voorwaarden en afweging deelname) * 1 (periodiciteit) * 

30 euro/60 * 68 (aantal dossiers) = 1020 euro

Ontkoppeling van 

steunregelingen en opname in 

de bedrijfstoeslag Verwerkingssteun vezelvlas en vezelhennep Bedrijven Landbouwers

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) lopend

De verwerkingssteun werd vanaf 2012 ontkoppeld.In totaal zijn er 20 formulieren die ingevuld moeten worden om de verwerkingssteun te 

kunnen krijgen. Afhankelijk van of het gaat om een schoner, een teler/met verwerker gelijkgestelde teler of een vlasser moet men verschillende 

formulieren invullen. 8 formulieren vielen weg in 2012, 3  zullen wegvallen in 2013 en 9 in 2014. Al deze formulieren worden afgeschaft, de 

laatste dus in 2014. Aangezien de premie geïntegreerd wordt in de bedrijfstoeslag, die jaarlijks via de verzamelaanvraag aangevraagd wordt, 

komen er geen extra lasten bij en betekent dit een echte vereenvoudiging. In 2012 gebeurde wel een eenmalige actie waarbij de landbouwer 

deze integratie moest aanvragen (zie ook berekening hierboven).

(Ministerieel besluit van 27 april 2012 betreffende de bepaling en de herziening van de referentiegegevens bij integratie van de 

verwerkingssteun voor vezelvlas en –hennep in de bedrijfstoeslag)

De totale AL daling vanaf 2014 (uitgaande van een gemiddelde van 10 formulieren 

per persoon):  30 minuten (formulier downloaden/aanvragen - formulier invullen - 

formulier opsturen per post) * 10 (periodiciteit/gemiddeld aantal formulieren per 

jaar) * 30 euro/60 * 92 (aantal dossiers) + (0,56*10*92) (kosten verzending brief) = 

14315,2 euro

Ontkoppeling van 

steunregelingen en opname in 

de bedrijfstoeslag Slachtpremie kalveren(zie ook project "slachtpremie kalveren") Bedrijven Landbouwers

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) afgerond

De slachtpremie werd vanaf 2012 ontkoppeld. Dit betekent dat de slachtpremie afgeschaft is maar de landbouwer in de plaats een evenredige 

verhoging van zijn toeslagrechten krijgt. Daardoor is de aparte aanvraag van de slachtpremie verdwenen waarbij per slachtdatum een formulier 

ingevuld moest worden. Aangezien de premie geïntegreerd werd in de bedrijfstoeslag, die jaarlijks via de verzamelaanvraag aangevraagd werd, 

kwamen er geen extra lasten bij en betekende dit een echte vereenvoudiging. In 2012 gebeurde wel een eenmalige actie waarbij de 

landbouwer deze integratie moest aanvragen (zie ook berekening bij LV-014)

(Ministerieel besluit betreffende de bepaling en de herziening van de referentiegegevens bij integratie van de slachtpremie voor kalveren in de 

bedrijfstoeslag)

Daling AL = 30 minuten (formulier downloaden/aanvragen - formulier invullen - 

formulier opsturen per post) * 10 (periodiciteit/gemiddeld aantal formulieren per 

jaar) * 30 euro/60 * 303 (aantal dossiers) + (0,56*10*303) (kosten verzending brief) 

= 47146,8 euro

Schoolfruit (1)

De gesubsidieerde schoolfruitactie nam aanvang in het schooljaar 2009-2010. 

Voor de indiening van de steunaanvragen schoolfruit werd een e-loket op 

maat ontwikkeld zodat aanvragen op elektronische, eenvoudige wijze kunnen 

worden ingediend. Organisaties scholen

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond

Het e-loket wordt ook gebruikt door scholen in het kader van de schoolfruitactie. De erkenningsaanvraag voor schoolfruit en de bijkomende 

erkenningsaanvraag voor de instappers gebeurt zo goed als uitsluitend online. Enkel nieuwe scholen moeten eerst een papieren procedure 

doorlopen alvorens zij op het e-loket kunnen werken.

Scholen moeten de hoeveelheden en geleverde soorten groenten en fruit niet meer aangeven in de steunaanvraag.

Via het e-loket kunnen voortaan ook IBAN, BIC, en emailadres gewijzigd worden. Vroeger moesten deze aanvragen schriftelijk gebeuren (en 

ondertekend door minsten één gevolmachtigde). Deze wijziging is ook voor de administratie een lastenverlaging want deze wijzingen moeten 

niet meer gecodeerd worden. 

Reeds geregistreerde scholen werken 100% elektronisch voor hun erkennings- of de 

instappersaanvraag. De steunaanvraag voor schoolfruit zelf gebeurt volledig en 

100% online.

De invultijd van een steunaanvraag is naar inschatting gehalveerd nu de scholen in 

de steunaanvragen geen fruitsoorten en hoeveelheden moeten opgeven.

Schoolfruit (2)

De regelgeving rond de schoolfruitactie werd in 2012 aangepast waardoor:

- het woord "ingeschreven" opgeheven wordt;

- het niet langer nodig is om de hoeveelheden en soorten van aangekochte 

producten te vermelden op de steunaanvraag;

- de bepaling m.b.t. het hebben van een schriftelijk contract in vaste vorm 

wordt opgeheven. Organisaties scholen

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) en 

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) lopend

De regelgeving rond de schoolfruitactie werd in 2012 aangepast. Het BVR tot wijziging van artikel 4 en 5 van het BVR van 29 mei 2009 

betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen (definitief goedgekeurd door de 

VR op 9/11/2012) en het ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 3/1, 3/3 en 3/5 van het ontwerp van ministerieel besluit van 22 juli 

houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de 

verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen beoogt een vereenvoudiging door te voeren met betrekking tot de 

controles op de naleving van de bepalingen verbonden aan het ontvangen van steun.

Een eerste wijziging is het opheffen van het woord ‘ingeschreven’. De scholen blijven wel verplicht om het leerlingenaantal op te geven dat 

deelneemt aan de actie. Dit betekent echter niet dat het, gedurende het hele fruitproject, om dezelfde leerlingen moet gaan als deze die initieel 

zijn ingeschreven: leerlingen die in de loop van het schooljaar de school verlaten worden immers vervangen door leerlingen die instappen in de 

loop van het schooljaar.

Daarnaast is het niet langer nodig om de hoeveelheden en soorten van aangekochte producten te vermelden op de steunaanvraag. De scholen 

dienen wel hun facturen bij te houden waar de aangekochte producten op vermeld staan. De opgeheven bepaling was strenger dan de 

Europese regelgeving, en de aanpassing houdt dus een vereenvoudiging in voor de scholen. Om een geldige steunaanvraag te hebben moet wel 

aangeduid worden dat de leerlingen gedurende 30 weken minstens 1 portie groente of fruit ontvangen.

De bepaling m.b.t. het hebben van een schriftelijk contract in vaste vorm wordt opgeheven. De scholen zijn verplicht een overeenkomst af te 

sluiten met een leverancier maar de vorm waaronder dit wordt afgesloten is niet belangrijk. De scholen kunnen met andere woorden ook op 

andere manieren een overeenkomst afsluiten dan via het modelcontract dat ter beschikking wordt gesteld via de bevoegde entiteit.

Daling AL op basis van het opheffen van het woord "ingeschreven": Voor de 

controlediensten houdt dit een verlaging van de lasten in aangezien zij niet meer 

moeten nagaan welke leerlingen precies deelnemen aan de actie (wat wel het geval 

was met de vorige bepaling ‘ingeschreven’ leerling), enkel het aantal deelnemers 

moet gecontroleerd worden.

Daling AL op basis van het wegvallen van de verplichting de hoeveelheden door te 

geven: De doelgroep zijn de scholen van het basisonderwijs. Het aantal 

onderwijsinstellingen bedraagt 2502. Er wordt uitgegaan van een maximale 

participatiegraad. In het oorspronkelijke besluit is het verplicht de hoeveelheden 

aangekocht product op de steunaanvraag in te vullen. Deze steunaanvraag moet 

driemaal per jaar ingediend worden. Op de steunaanvraag moet ingevuld worden 

hoeveel product er de afgelopen 4 maanden is verdeeld in het kader van de 

schoolfruitactie.

Berekening daling AL: 10 (tijd) X 28 (uurtarief) X 2527 (aantal actoren) x 3 

(periodiciteit) = 35.378 euro totale AL (of 14 euro per actor)

Daling AL door het wegvallen van het hebben van een schriftelijk contract in vaste 

vorm: Scholen moeten niet langer het contract van de website downloaden en 

invullen/aanvullen met de gegevens van de leverancier. Dubbel werk wordt 

vermeden (sommige scholen/leveranciers hebben een eigen ‘sjabloon’). Er treedt 

hiermee ook een versoepeling van de controles op: het niet hebben van het juiste 

modelcontract geeft geen aanleiding meer tot beboeting van de scholen.
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Landbouw Visserij

VGR 2012

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep 

(burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Entiteit

Status 

(gepland, 

uitgesteld, 

lopend, 

afgerond, 

geannuleer

d)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

Actieplan Ondernemerschap

Een Actieplan voor ondernemerschap in de landbouw wordt uitgetekend. Dit 

Actieplan, in overleg met de sector opgemaakt, zal maatregelen bevatten die 

het ondernemerschap in de landbouw stimuleren. Het stimuleren van 

ondernemerschap heeft ook betrekking op administratieve vereenvoudiging.

Het is aangewezen dat de administratie rond een bedrijfsovername zoveel 

mogelijk gegroepeerd zou worden. Binnen het Agentschap voor Landbouw en 

Visserij moeten verschillende formulieren opgestuurd worden om allerhande 

overdrachten te regelen, zoals overdracht van toeslagrechten, melkquotum, 

zoogkoeienquotum. Naast overdracht van quota en rechten worden vaak ook 

een aantal verbintenissen overgenomen zoals agromilieu-

verbintenissen/beheersovereenkomsten. In de komende regeerperiode zal de 

administratie nagaan hoe bedrijfsovernames en de daarmee gepaard gaande 

overdracht, administratief eenvoudiger kunnen worden georganiseerd. bedrijven Landbouwer

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) en 

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) afgerond

Het gepersonaliseerde formulier voor de melding van een volledige bedrijfsoverdracht is ondertussen volop in gebruik. Inhoudelijk is er in de 

loop van 2012 niks meer veranderd. Het formulier is wel wat betreft lay-out gebruiksvriendelijker gemaakt door een aparte rubriek voor 

overlater en overnemer te voorzien. 

Meer info: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2038

In 2012 zijn naar analogie met vorige jaren een 1000 tal exploitaties overgenomen. 

De (kleine) helft hiervan is gebeurd in het kader van een volledige 

bedrijfsovername. Dit is een stijging t.o.v. vorig jaar waar een kwart van de 

overnames gebeurd is in het kader van een volledige bedrijfsovername. De stijging 

heeft wellicht te maken met het feit dat formulier beter gekend is. 

Tot het ontstaan van het formulier voor volledige bedrijfsovername  (febr 2011) 

diende de overdrager een combinatie van volgende 13 formulieren in te vullen:

° Identificatie van een landbouwer

° Volledige of gedeeltelijke overname van een exploitatie

° Identificatie van de partner als medeondertekenaar van de landbouwer

° Toekenning van een mandaat (aan de partner van de overnemer)

° Toekenning van een mandaat (door de overnemer aan dezelfde volmachthouder 

als de overlater)

° Verzamelaanvraag (als de overname na 21/04 plaatsvindt)

° Aanvraag tot definitieve vermindering van het referentieareaal blijvend grasland

° Melding van een definitieve overdracht van toeslagrechten

° Aanvraag voor een definitieve overdracht van een referentiehoeveelheid voor een 

bepaald tijdvak

° Formulier overdracht premierechten zoogkoeien

° Overdracht van een agromilieuverbintenis

° Overname van een beheerovereenkomst  (VLM)

° Overname overeenkomst bebossing landbouwgrond (ANB)

Actieplan Ondernemerschap 

(vervolg)

In de loop van 2013 zal het ALV voor een betere coördinatie zorgen bij de 

verwerking van het formulier. De veelheid aan diensten die het formulier 

moet behandelen is immers niet evident. Door het formulier in te scannen en 

hieraan automatisch taken te koppelen voor de diensten die actie moeten 

ondernemen, wil het ALV de verwerking van het formulier vlotter laten 

verlopen. 

Meer info: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2038 bedrijven Landbouwer

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) en 

Agentschap voor 

Landbouw en Visserij 

(ALV) gepland

Naschoolse vorming

Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 

betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse 

opleidingsinitiatieven in de landbouwsector schaft de vergoeding voor sociale 

promotie af. Deze vergoeding kon aangevraagd worden door personen die 

overeenkomstig artikel 2, §1, van het BVR landbouwactiviteiten uitoefenen en 

dit inden ze aan een cyclus van minstens 75 lesuren cursussen of stages met 

succes hebben deelgenomen. De vergoeding kon in concreto aangevraagd 

worden door bedrijfshoofden die als zelfstandige in hoofdberoep of in 

nevenberoep in de landbouwsector werkzaam zijn, hun medewerkende 

gezinsleden, zelfstandige helpers en landbouwwerknemers; de werknemers, 

tewerkgesteld bij erkende organisaties waarvan de activiteiten betrekking 

hebben op bedrijfsverzorging in de landbouwsector; de loonwerkers, 

bloemisten, tuinaannemers, alsook hun meewerkende gezinsleden en 

werknemers; de werknemers van groendiensten van openbare besturen; de 

erkende verkopers en gebruikers van fytoproducten en van biociden voor 

gebruik in de landbouw en de imkers.

Het besluit werd principieel goedgekeurd door de VR van 14/12/2012. burgers landbouwers

Departement 

Landbouw en Visserij 

(Dept. LV) lopend

De afschaffing van de vergoeding voor sociale promotie zorgt voor een daling van de administratieve lasten. Om een vergoeding voor sociale 

promotie te kunnen ontvangen, moest een aanvrager immers een een formulier elektronisch downloaden (ook een papieren versie ter 

beschikking indien nodig), de benodigde informatie verzamelen en invullen, documenten kopiëren (nl. kopie van de getuigschriften van de 

opleidingen waarvoor de vergoeding gevraagd wordt), het document handtekenen en de gegevens versturen.

De totale lastenverlaging bedraagt 16127,36 euro (446 aanvraagdossiers per jaar, 

36,16 euro per aanvraagdossier) 

Bedrijfsbegeleiding BIO

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van 

bedrijfsadvisering in de biologische landbouw. Het besluit werd principieel 

goedgekeurd door de VR van 21/12/2012.

Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de voorwaarden tot het 

subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw 

burgers, 

organisaties

Landbouwers, land- en 

tuinbouwscholen, 

bedrijfsadviseurs en 

erkende centra

 Departement 

Landbouw en Visserij
lopend

 De huidige subsidieregeling voor bedrijfsbegeleiding biologische landbouw zal worden aangepast en deze wijzigingen brengen voor de 

betrokken doelgroepen een lastenvermindering met zich mee.

Algemeen kan gesteld worden dat de bedrijfsadviseur rechtstreeks kan erkend worden als zelfstandige. Dit hoeft niet noodzakelijk meer via een 

erkend centrum te gebeuren. Dat wil zeggen dat er voor hem/haar een rechtstreeks contact is met de overheid zonder tussenstap (en dit 

ondermeer ook naar uitbetaling toe). Heel veel communicatie kan door deze wijziging digitaal gebeuren , bv. de datum voor een bezoek kan 

rechtstreeks en digitaal overgemaakt worden aan de overheid.

De lastenvermindering bedraag in totaal 12.782,01 euro (+ 244,36 euro (BVR) en 

-13.026,37 euro ( MB)).
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Landbouw Visserij

VGR 2012

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving realisaties) Impact kwantitatief (becijfering impact)

VLIF (verderzetting project "VlIF")

In 2013 zal gewerkt worden aan een uitwerking  van het consultatieve 

luik van het dossierverloop van een VLIF-aanvraag op het e-loket. bedrijven Landbouwer

Agentschap voor Landbouw en 

Visserij (ALV) gepland

Actieplan ondernemerschap 

(verderzetting)

In de loop van 2013 zal het ALV voor een betere coördinatie zorgen 

bij de verwerking van het formulier. De veelheid aan diensten die het 

formulier moet behandelen is immers niet evident. Door het formulier 

in te scannen en hieraan automatisch taken te koppelen voor de 

diensten die actie moeten ondernemen, wil het ALV de verwerking 

van het formulier vlotter laten verlopen. 

Meer info: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2038 bedrijven Landbouwer

Departement Landbouw en 

Visserij (Dept. LV) en 

Agentschap voor Landbouw en 

Visserij (ALV) gepland

Samenwerking met FOD Economie 

rond de landbouwenquête 

(verderzetting) bedrijven, overheid landbouwer

Agentschap voor landbouw en 

visserij (ALV)

Vanaf 2013 zal voor de Vlaamse landbouwer de volledige  teeltrubriek 

worden geschrapt uit de mei-enquête en zal de FOD Economie haar 

gegevens met betrekking tot teelten eveneens halen uit de 

verzamelaanvraag. gepland

Met de schrapping van de volledige teeltrubriek in 2013 is 

momenteel de maximale vereenvoudiging op basis van de huidige 

verzamelaanvraag gerealiseerd. De FOD Economie zal in 

samenspraak met andere federale overheidsdiensten trachten ook 

de andere rubrieken van de mei-enquête verder te 

vereenvoudigen.
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VGR 2012

Huidige reductiedoelstelling BD: 20%

Is de reductiedoelstelling behaald?  JA

Motiveer:
(motiveer)
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