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Instandhoudingsdoelstellingen (IHD's)  -  Inrichtingsnota's voor flankerend beleid

De Vlaamse overheid ontwikkelde een flankerend beleid voor landbouwbedrijven die 
getroffen worden door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In januari 2015 werd 
een inrichtingsnota goedgekeurd door de Vlaamse Regering voor landbouwbedrijven met 
de grootste impact, namelijk van 50 procent of meer. In 2017 volgde een inrichtingsnota 
voor landbouwbedrijven met een impactscore tussen de 5 en de 50 procent. Dezelfde 
flankerende maatregelen worden aangeboden in deze inrichtingsnota’s maar de toegang 
tot het flankerend beleid is anders geregeld. 

De maatregelen zijn:
- bedrijfsbegeleiding;
- bedrijfsverplaatsing;
- bedrijfsreconversie;
- bedrijfsbeëindiging;
- koopplicht.

Elk bedrijf dat gebruik wenst te maken van de maatregelen bedrijfsverplaatsing, 
bedrijfsreconversie, bedrijfsbeëindiging of koopplicht zal vooraf een 
impactscoreberekening moeten laten maken, alsook een bedrijfsoriënterend onderzoek 
(althans verplicht voor de oranje bedrijven) bij een erkend studiebureau. Deze beide 
stappen vallen onder de ‘bedrijfsbegeleidingsmaatregel’.

Bovendien zou het flankerende beleid gemonitord worden in een jaarlijks monitoringsplan 
waarin gegevens over het aantal landbouwbedrijven dat gebruikmaakt van de maatregelen 
en gegevens over de gerealiseerde emissiereductie worden gerapporteerd. 

1. Wat is de huidige stand van zaken wat betreft het aantal bedrijven met een 
impactscore:

a) van meer dan 50 procent (rood);
b) tussen de 5 en de 50 procent (oranje);
c) van minder dan 5 procent (groen)?

Zijn er nog blauwe (nog niet gedefinieerde impactscore)? Wat is daarvoor de reden? 

Graag een overzicht van deze cijfers, per provincie en per categorie (rood en oranje), 
over welke soort bedrijven het gaat (sector).



Indien geweten graag per categorie het ‘profiel’ van deze bedrijven (starter (eerste 10 
jaar), in volle exploitatie, stoppende landbouwers (5 jaar) zonder overnemer, 
stoppende landbouwers (5 jaar) met overnemer).

2. Werden landbouwers ingelicht wanneer hun landbouwbedrijf van categorie 
veranderde? Wanneer was dat en wat was daarvan de reden? Op welke manier zijn de 
betrokken bedrijven op de hoogte gebracht? 

3. Wat is de stand van zaken inzake de monitoring van het flankerende beleid? 

Er zou een jaarlijks monitoringsrapport verschijnen. Op de website van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) is een rapport terug te vinden van 2018. 

Is er een rapport opgemaakt voor 2019, 2020?

Zo niet, waarom niet? Op welke wijze houdt de minister een duidelijk overzicht op de 
evolutie en vooruitgang van het flankerende beleid? Kunnen deze gegevens 
overgemaakt worden?

Zo ja, waar vinden we dan deze rapporten of kunnen deze worden overgemaakt? 

4. Hoeveel bedrijven (rode enerzijds en oranje anderzijds) hebben een procedure lopen 
voor het berekenen van de impactscores enerzijds en een oriënterend bedrijfsadvies 
anderzijds bij één van de erkende studiebureaus?

5. Graag een overzicht per provincie en per jaar van het aantal bedrijven (opgesplitst 
rode en oranje) en de uitbetaalde vergoedingen voor bedrijfsbegeleiding (opgesplitst 
voor het berekenen van de impactscore en de opmaak van een oriënterend 
bedrijfsadvies) sinds het in werking treden van de maatregel tot op heden (31 
december 2020).

6. Hoeveel bedrijven (opgesplitst rode en oranje) die een beroep deden op een 
tussenkomst voor bedrijfsadvies (impactsore en oriënterend) dienden nadien een 
aanvraagdossier in voor een maatregel? 

Per aanvraagdossier graag een overzicht wanneer een terugbetaling voor 
bedrijfsadvies (impactscore en oriënterend onderzoek) werd aangevraagd en het 
moment waarop een aanvraagdossier werd ingediend. 

7. Hoeveel rode bedrijven maakten gebruik van de flankerende maatregelen vanaf dat 
dit mogelijk was tot nu (2020)? 

a) Hoeveel aanvragen/jaar waren er voor elk van de maatregelen?
b) Hoeveel van deze aanvragen (a) werden zonder opmerkingen goedgekeurd? 

Hoeveel dossiers zijn teruggestuurd en/of werden bijkomende inlichtingen 
gevraagd en hoeveel dossiers zijn ‘onontvankelijk’ verklaard?

c) Hoeveel aanvragen/jaar zijn in behandeling voor elk van de maatregelen? 
d) Hoeveel aanvragen/jaar zijn afgehandeld voor elk van de maatregelen? 
e) Hoeveel aanvragen/jaar zijn afgehandeld, maar hebben geen resultaat opgeleverd?
f) Hoeveel stikstofreductie is hiermee gerealiseerd of staat nog op de planning? 

8. Hoeveel oranje bedrijven maakten gebruik van de flankerende maatregelen vanaf dat 
dit mogelijk was tot nu (2020)? 

a) Hoeveel aanvragen/jaar waren er voor elk van de maatregelen?
b) Hoeveel van deze aanvragen (a) werden zonder opmerkingen goedgekeurd? 

Hoeveel dossiers zijn teruggestuurd en/of werden bijkomende inlichtingen 
gevraagd en hoeveel dossiers zijn ‘onontvankelijk’ verklaard?

c) Hoeveel aanvragen/jaar zijn in behandeling voor elk van de maatregelen? 
d) Hoeveel aanvragen/jaar zijn afgehandeld voor elk van de maatregelen? 
e) Hoeveel aanvragen/jaar zijn afgehandeld, maar hebben geen resultaat opgeleverd?
f) Hoeveel stikstofreductie is hiermee gerealiseerd of staat nog op de planning? 



9. Wat is de gemiddelde tijd (enerzijds rode bedrijven, anderzijds oranje bedrijven) 
tussen het moment dat een landbouwer een eerste contact zoekt met een erkend 
adviesbureau voor informatie en het moment van de effectieve indiening (aanvraag) 
van zijn/haar dossier? Hoe verklaart de minister deze termijn?

10. Wat is de doorlooptijd van de aanvraagdossiers van enerzijds de rode en anderzijds 
de oranje bedrijven voor het verkrijgen van een effectief definitief besluit tot een 
flankerende maatregel?  

Per aanvraagdossier: op welke datum werd het dossier ingediend en voor welke 
maatregel, wanneer is het dossier ontvankelijk verklaard, wanneer liet men weten 
wanneer welke onderdelen van het landbouwbedrijf aangekocht zullen worden? 
Wanneer werd een voorstel gedaan van aankoopprijs? Wanneer werd het aanbod 
aanvaard? Wanneer is de aanvraag tot vergoeding ingediend? Wanneer is er 
uitbetaald?   

11. Welke acties werden de afgelopen twee jaar (opgesplitst 2019 en 2020) ondernomen 
om actief rode en oranje bedrijven te benaderen vanuit de overheid om hun situatie 
te bespreken en tot een oplossing te komen?

Wie heeft, in voorkomend geval, deze acties ondernomen? Op welke manier? 
Wanneer? Wat zijn de ervaringen uit deze acties? Welke knelpunten en/of vragen zijn 
naar boven gekomen? Is het zinvol om deze acties te herhalen en/of bij te sturen?

Indien nog geen acties ondernomen zijn, waarom niet?

12. Graag een overzicht van de toegekende en uitbetaalde vergoedingen van alle 
aanbiedingen door de Landcommissie en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die 
aanvaard werden door aanvragers, voor rode en oranje bedrijven, per maatregel, per 
provincie. 

13. In welke budgetten is er momenteel en de komende jaren voorzien voor dit 
flankerende beleid? 

Graag een overzicht per jaar (2020-2024), met vermelding op welke begrotingsposten.



ZUHAL DEMIR
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ANTWOORD 
op vraag nr. 566 van 2 februari 2021  
van TINNE ROMBOUTS 

1. De meest recente berekening van de impactscores van de verschillende bedrijven die 
stikstofdeposities veroorzaken werd uitgevoerd in december 2020 op basis van de toen 
bij de administraties bekende data. Onderstaande tabel geeft het aantal bedrijven per 
provincie en categorie van impactscore, met onderscheid tussen landbouw-, industriële 
en mestverwerkingsbedrijven.

Provincie
Impactscore 
kleur Aantal en type bedrijven

Antwerpen G

3719 landbouw
492 industrie

20 mestverwerking

O
137 landbouw

3 industrie
R 14 landbouw

Limburg G

2477 landbouw
81 industrie

4 mestverwerking

O
119 landbouw

1 industrie

R
13 landbouw

1 mestverwerking

Oost-
Vlaanderen G

5764 landbouw
218 industrie

17 mestverwerking

O
99 landbouw

1 mestverwerking

R
7 landbouw

1 mestverwerking

Vlaams-
Brabant G

2155 landbouw
15 industrie

2 mestverwerking
O 62 landbouw
R 7 landbouw

West-
Vlaanderen G

7705 landbouw
122 industrie

72 mestverwerking
O 100 landbouw
R 9 landbouw

Totaal G

21820 landbouw
928 industrie

115 mestverwerking

O

517 landbouw
4 industrie

1 mestverwerking
R 50 landbouw



2 mestverwerking

In de volgende twee tabellen worden de bedrijfstypes van de rode en oranje 
landbouwbedrijven opgegeven. 

RODE LANDBOUWBEDRIJVEN AANTAL

gespecialiseerd varkensbedrijf 15

bedrijf met combinaties van melk- en vleesvee 8

gespecialiseerd melkveebedrijf 8

gespecialiseerd pluimveebedrijf 7

gespecialiseerd mestkalverenbedrijf 5

gespecialiseerd vleesveebedrijf 4

bedrijf met combinaties van veeteelt 1

gespecialiseerd paarden, schapen, geiten 1

gespecialiseerde konijnenkwekerij 1

ORANJE LANDBOUWBEDRIJVEN AANTAL

gespecialiseerd varkensbedrijf 128

gespecialiseerd melkveebedrijf 90

gespecialiseerd vleesveebedrijf 75

bedrijf met combinaties van melk- en vleesvee 61

gespecialiseerd pluimveebedrijf 48

bedrijf met combinaties van veeteelt 23

bedrijf met combinaties van gewassen en veeteelt 18

gespecialiseerd mestkalverenbedrijf 14

niet gespecialiseerd in vee 7

gespecialiseerd paarden, schapen, geiten 6

gespecialiseerde nertsenkwekerij 1

klein landbouwbedrijf 46

De administratie heeft geen gegevens over intenties van landbouwers om te stoppen 
en of er al dan niet een mogelijke overnemer is. De afgelopen tien jaar zijn er 7 nieuwe 
landbouwernummers geregistreerd van rode landbouwbedrijven. Dit kunnen 
overnames zijn (door bijvoorbeeld de bedrijfsopvolger), een omvorming van de 
rechtspersoon van het landbouwbedrijf of nieuwe landbouwbedrijven opgestart voor 
het significantiekader voor de vergunningverlening (programmatische aanpak stikstof) 
van toepassing was. Bij de oranje landbouwbedrijven zijn er de afgelopen tien jaar 115 
nieuwe landbouwernummers geregistreerd.

2. In 2014 werden de landbouwers eenmalig individueel aangeschreven met een 
informatieve brief waarin hen meegedeeld werd in welke categorie hun bedrijf viel. 
Deze was gebaseerd een theoretische berekening met de bij de administratie 
beschikbare gegevens, van de stikstofdepositie die het veroorzaakte en een 
beoordeling daarvan met het toenmalige significantiekader. Daarbij werd ook 
gecommuniceerd dat deze berekening indicatief was en dat de werkelijke beoordeling 
pas kon gebeuren met gegevens die aangeleverd zouden worden bij een eventuele 



aanvraag van een vergunning. Hen werd ook een webtool ter beschikking gesteld dat 
toelaat om deze berekening uit te voeren op basis van eigen gegevens.

Sindsdien werden verschillende variabelen die het resultaat van de berekening kunnen 
bepalen, gewijzigd, met name de voorlopige zoekzones (2015), het significantiekader 
(2017), de habitatkaart (tweejaarlijks, een laatste keer in 2020) en een aantal 
modeltechnische aspecten op basis van de meest recente en beschikbare kennis. Het 
impactscoretool werd daarbij telkens geactualiseerd. Landbouwers werden bij die 
actualisaties niet opnieuw individueel aangeschreven. Het schrijven van 2014 verwees 
hen reeds door naar het impactscoretool voor eventuele berekeningen. Deze kunnen 
zij ten allen tijde uitvoeren bij het voorbereiden van een vergunningsaanvraag, met de 
gegevens van de eventueel aangepaste bedrijfsvoering. Op dat moment kan dan blijken 
in welke categorie zij vallen en kunnen zijn met deze informatie contact nemen voor 
de bespreking van hun dossier met het Agentschap voor Natuur en Bos (in verband 
met de beoordeling van de vergunningsaanvraag) of de Vlaamse Landmaatschappij (in 
verband met de eventuele toepassing van flankerend beleid). 

3. De Vlaamse Milieumaatschappij rapporteert inderdaad jaarlijks over de monitoring in 
het kader van PAS. 
In 2018 heeft de VMM een eerste rapport uitgebracht 
(https://www.vmm.be/publicaties/monitoringsplan-vmm-jaarlijkse-rapportering-van-
emissies-concentraties-en-modelresultaten-voor-nox-en-nh3-2013-editie-2018). In 
dit rapport vergelijken we de berekende emissies met de vastgelegde 
emissietaakstellingen, bekijken we de concentraties en modelresultaten en bespreken 
we welke projecten lopende of afgerond zijn in het kader van de programmatische 
aanpak stikstof (PAS).  
Daar de kerntaak van VMM eruit bestaat om jaarlijks de luchtkwaliteit in Vlaanderen in 
kaart te brengen, werd de tweede rapportering, met de resultaten voor 2019, 
opgenomen in het jaarrapport lucht (zie hoofdstuk 2.5 in 
https://www.vmm.be/publicaties/lucht-2020/effecten-van-luchtvervuiling-op-
gezondheid-en-ecosystemen). De berekeningen en interpretaties voor de resultaten 
van 2020 zijn volop lopende. 

4. Hoeveel procedures er momenteel lopende zijn voor het berekenen van de 
impactscores enerzijds en voor oriënterend bedrijfsadvies anderzijds, is niet gekend. 

5. Rode’ bedrijven kunnen begeleiding krijgen bij het berekenen van de impactscore en 
bij het opmaken van een oriënterend bedrijfsadvies. ‘Oranje’ bedrijven kunnen 
bedrijfsbegeleiding krijgen bij het onafhankelijk bedrijfsadvies. Voor ‘oranje’ bedrijven 
is dit een verplicht advies. Voor deze begeleiding kan een vergoeding aangevraagd 
worden.

In onderstaande tabellen vindt u het overzicht van het aantal aanvragen voor een 
vergoeding voor bedrijfsbegeleiding uit het flankerend beleid PAS. De eerste tabel geeft 
een totaaloverzicht van de aanvragen per jaar. De volgende tabellen geven het 
overzicht van de aanvragen per provincie. In de laatste tabel volgt het overzicht van 
de uitbetaalde vergoeding.

Er zijn 37 aanvragen voor de vergoeding voor het berekenen van de impactscore 
uitbetaald (totaalbedrag 14.786 euro). Er zijn eveneens 23 vergoedingen uitbetaald 
voor het opmaken van een oriënterend bedrijfsadvies voor ‘rode’ bedrijven 
(totaalbedrag 100.707 euro) en 13 voor het opmaken van een onafhankelijk 
bedrijfsadvies voor ‘oranje’ bedrijven (totaalbedrag 129.880 euro). 

https://www.vmm.be/publicaties/monitoringsplan-vmm-jaarlijkse-rapportering-van-emissies-concentraties-en-modelresultaten-voor-nox-en-nh3-2013-editie-2018
https://www.vmm.be/publicaties/monitoringsplan-vmm-jaarlijkse-rapportering-van-emissies-concentraties-en-modelresultaten-voor-nox-en-nh3-2013-editie-2018
https://www.vmm.be/publicaties/lucht-2020/effecten-van-luchtvervuiling-op-gezondheid-en-ecosystemen
https://www.vmm.be/publicaties/lucht-2020/effecten-van-luchtvervuiling-op-gezondheid-en-ecosystemen


Aantal aanvragen voor bedrijfsbegeleiding uit het flankerend beleid PAS 

aanvragen ingediend
 2015 2016 2017 2018 2019 2020

bedrijfsbegeleiding berekenen impactscore 
NH3 7 18 5 5 1 1
bedrijfsbegeleiding oriënterend bedrijfsadvies 
‘rode’ bedrijven 2 6 3 4 6 2
Bedrijfsbegeleiding onafhankelijk 
bedrijfsadvies ‘oranje’ bedrijven 2 7 4

Aantal aanvragen voor bedrijfsbegeleiding berekenen impactscore per jaar en per 
provincie

West-
Vlaanderen

Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen

2015 2 3 1 1
2016 4 5 4 5
2017 3 1 1
2018 2 2 1
2019 1
2020 1

Aantal aanvragen voor oriënterend bedrijfsadvies ‘rode’ bedrijven per jaar en per 
provincie

West-
Vlaanderen

Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen

2015 1 1
2016 3 1 2
2017 1 1 1
2018 1 2 1
2019 1 3 2
2020 1 1

Aantal aanvragen voor onafhankelijk bedrijfsadvies ‘oranje’ bedrijven per jaar en per 
provincie

West-
Vlaanderen

Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen

2018 1 1
2019 2 2 3
2020 2 1 1

Uitbetaalde vergoeding voor bedrijfsbegeleiding uit het flankerend beleid PAS 

Uitbetaalde vergoeding (in euro)
 2015 2016 2017 2018 2019 2020

bedrijfsbegeleiding berekenen 
impactscore NH3 1.200 8.790 1.998 1.599 799 400
bedrijfsbegeleiding oriënterend 
bedrijfsadvies ‘rode’ bedrijven 5.000 28.624 14.999 13.421 25.000 13.663
Bedrijfsbegeleiding onafhankelijk 
bedrijfsadvies ‘oranje’ bedrijven 20.000 69.874 40.007



6. Van de 37 ‘rode’ bedrijven die een impactscoreberekening hebben laten uitvoeren, zijn 
er momenteel 21 bedrijven die een aanvraagdossier voor een maatregel hebben 
ingediend.
Een ‘rood’ bedrijf is niet verplicht om een oriënterend bedrijfsadvies ‘rode’ bedrijven te 
laten opmaken. Van de 23 ‘rode’ bedrijven met een oriënterende bedrijfsadvies, zijn er 
15 ‘rode’ bedrijven die een aanvraagdossier voor een maatregel hebben ingediend.
Een ‘oranje’ bedrijf is verplicht om een onafhankelijk bedrijfsadvies ‘oranje’ bedrijven 
te laten opmaken. Van de 13 ‘oranje’ bedrijven met een onafhankelijk bedrijfsadvies, 
zijn er 10 ‘oranje’ bedrijven die een aanvraagdossier voor een maatregel hebben 
ingediend.
Voor de ‘rode’ bedrijven ontving de VLM de aanvraag voor een vergoeding 
bedrijfsbegeleiding oriënterend bedrijfsadvies bijna tegelijkertijd met de aanvraag voor 
een maatregel bij de landcommissie. In heel wat van de gevallen werd de aanvraag 
voor een maatregel bij de landcommissie zelfs eerder ingediend. In 2 gevallen werd de 
aanvraag voor terugbetaling voor bedrijfsadvies een aantal maanden eerder ingediend 
dan de aanvraag voor een maatregel bij de landcommissie. De aanvraag terugbetaling 
voor impactscore gebeurde in de meeste gevallen een aantal maanden tot een jaar 
voor de aanvraag voor een vergoeding bedrijfsbegeleiding oriënterend bedrijfsadvies.
Voor de ‘oranje’ bedrijven is er een gelijkaardig beeld. De VLM ontving de aanvraag 
voor een vergoeding bedrijfsbegeleiding onafhankelijk bedrijfsadvies bijna tegelijkertijd 
(soms met een aantal maanden verschil) met de aanvraag voor een maatregel bij de 
landcommissie. In een aantal van de gevallen werd de aanvraag voor een maatregel 
bij de landcommissie zelfs eerder ingediend. 

7. a. In onderstaande tabel vindt u het overzicht van het aantal aanvragen per jaar voor 
elk van de maatregelen.

Jaartal Bedrijfs-
beëindiging

Bedrijfs-
reconversie

Bedrijfs-
verplaatsing

Koopplicht Verschillende 
maatregelen

2015 1
2016 2 1 1 1
2017 1 1
2018 1
2019 1 3 2 1
2020 3 2

Dossiers die werden ingediend, nadien werden stopgezet en opnieuw werden 
ingediend werden maar eenmaal opgenomen in bovenstaande tabel. 

b) Vaak worden in dossiers, via het secretariaat van de landcommissie, bijkomende 
verduidelijking of informatie opgevraagd. Indien noodzakelijk gebeurt dit ook 
formeel. In 3 dossiers werd door de landcommissie formeel bijkomende inlichtingen 
opgevraagd. Geen van de dossiers werd onontvankelijk verklaard. 

c) In onderstaande tabel vindt u het overzicht van het aantal aanvragen per jaar in 
behandeling voor elk van de maatregelen.

Jaartal Bedrijfs-
beëindiging

Bedrijfs-
reconversie

Bedrijfs-
verplaatsing

Koopplicht Verschillende 
maatregelen

2015
2016
2017
2018
2019 1
2020 3 2



Dossiers worden als in behandeling beschouwd zolang er geen aanbod van 
vergoedingen/aankoop aanvaard werd door de aanvrager en de termijn om het 
aanbod te aanvaarden nog loopt. 

d) In onderstaande tabel vindt u het overzicht van het aantal afgehandelde aanvragen 
per jaar voor elk van de maatregelen.

Jaartal Bedrijfs-
beëindiging

Bedrijfs-
reconversie

Bedrijfs-
verplaatsing

Koopplicht Verschillende 
maatregelen

2015 1
2016 2 1 1 1
2017 1 1
2018 1
2019 1 2 1
2020

Dossiers worden als afgehandeld beschouwd zodra het aanbod van 
vergoedingen/aankoop aanvaard werd door de aanvrager. Dit betekent dus niet dat 
de gehele vergoeding reeds werd opgevraagd/uitbetaald. 

e) Er zijn 2 aanvragen die een aanbod hebben ontvangen, maar niet aanvaard hebben. 

f) Voor de gerealiseerde bedrijven wordt gekeken naar die bedrijven die het aanbod 
van de landcommissie hebben aanvaard (d). Hierbij bedraagt de emissiereductie 
39.886,40 kg/jaar. Deze werden in de praktijk nog niet allemaal gerealiseerd. De 
realisatie is afhankelijk van de timing van uitvoering van de aanvrager. Voor de 
reducties op de planning wordt gekeken naar de bedrijven in behandeling (c). 
Hierbij bedraagt de emissiereductie 13.464,70 kg/jaar. 
De emissiereductie bij bedrijfsverplaatsing werden niet geëlimineerd, maar werden 
verplaatst en zijn bijgevolg niet verdwenen. Ze zijn meegerekend in bovenstaande 
cijfers. De bedrijfsverplaatsingen zijn goed voor 14.406,80 kg/jaar

8. a) In onderstaande tabel vindt u het overzicht van het aantal aanvragen per jaar voor 
elk van de maatregelen.

Jaartal Bedrijfs-
beëindiging

Bedrijfs-
reconversie

Bedrijfs-
verplaatsing

Koopplicht Verschillende 
maatregelen

2018 2
2019 1 2
2020 1 3 1

b) Vaak worden in dossiers, via het secretariaat bijkomende verduidelijking of 
informatie opgevraagd. Indien noodzakelijk gebeurt dit ook formeel. In 3 dossiers 
werd door de landcommissie formeel bijkomende inlichtingen opgevraagd. Vijf 
dossiers werden onontvankelijk verklaard.

c) In onderstaande tabel vindt u het overzicht van het aantal aanvragen in behandeling 
per jaar voor elk van de maatregelen.

Jaartal Bedrijfs-
beëindiging

Bedrijfs-
reconversie

Bedrijfs-
verplaatsing

Koopplicht Verschillende 
maatregelen

2018
2019 1
2020 1 2 1



Dossiers worden als in behandeling beschouwd zolang er geen aanbod van 
vergoedingen/aankoop aanvaard werd door de aanvrager en de termijn om het 
aanbod te aanvaarden nog loopt. 

d) In onderstaande tabel vindt u het overzicht van het aantal afgehandelde aanvragen 
per jaar voor elk van de maatregelen.

Jaartal Bedrijfs-
beëindiging

Bedrijfs-
reconversie

Bedrijfs-
verplaatsing

Koopplicht Verschillende 
maatregelen

2018 2
2019 2
2020 1

e) De 5 afgehandelde aanvragen betreffen aanvragen die niet in aanmerking kwamen 
voor het flankerend beleid PAS voor oranje bedrijven

f) Er is nog geen stikstofemissie gerealiseerd voor de afgehandelde aanvragen (d). De 
aanvragen op de planning hebben een stikstofemissiereductie van 6.231,72 kg/jaar. 

9. VLM wordt door het adviesbureau niet geïnformeerd over het moment dat een 
landbouwer een eerste contact zoekt. Vandaar is de gemiddelde tijd niet gekend.

10.Voor rode bedrijven: 
 

Maatregel Datum 
indiening

Meedelen 
beslissing 

volledigheid

Meedelen 
beslissing 

in 
aanmerking 
komen en 

onderdelen

Aanbod Aanvaarding 
aanbod

Bedrijfsbeëindiging 18/12/2015 16/02/2016 4/07/2016 28/10/2016 25/10/2017

Bedrijfsreconversie 16/02/2016 13/05/2016 9/11/2016 1/03/2017 28/07/2017

Koopplicht 25/02/2016 8/06/2016 25/11/2016 23/03/2017 16/06/2017

Bedrijfsverplaatsing 14/07/2016 7/10/2016 6/04/2017 20/06/2017 27/09/2018

Bedrijfsbeëindiging 15/07/2016 7/10/2016 6/03/2017 28/06/2017 15/12/2017

Bedrijfsverplaatsing 9/03/2017 21/03/2017 9/05/2017 16/06/2017 28/06/2018

Bedrijfsbeëindiging 16/09/2016 13/12/2016 1/06/2017 19/12/2017 16/04/2018

Bedrijfsbeëindiging 7/02/2017 1/04/2017 14/09/2017 1/03/2018 23/08/2018
Verschillende 
maatregelen 25/10/2018 14/01/2019 17/04/2019 10/09/2019 22/10/2019

Bedrijfsbeëindiging 3/01/2019 31/01/2019 26/03/2019 22/08/2019 19/09/2019

Bedrijfsreconversie 21/01/2019 4/03/2019 16/09/2019 14/01/2020 23/11/2020

Bedrijfsverplaatsing 21/01/2019 15/03/2019 13/09/2019 9/01/2020 Geen aanvaarding 
van het aanbod

Verschillende 
maatregelen 1/02/2019 15/03/2019 9/12/2019 1/04/2020 30/09/2020



Bedrijfsreconversie 27/02/2019 2/04/2019 26/09/2019 15/01/2020 Verlenging 
aanvaardingstermijn

Bedrijfsreconversie 4/07/2019 26/07/2019 20/11/2019 22/04/2020 4/06/2020

Bedrijfsverplaatsing 16/07/2019 18/09/2019 30/10/2019 28/02/2020 Geen aanvaarding 
van het aanbod

Bedrijfsbeëindiging 29/07/2020 21/10/2020    

Bedrijfsbeëindiging 29/07/2020 21/10/2020    

Bedrijfsverplaatsing 25/08/2020 21/10/2020    

Bedrijfsverplaatsing 22/09/2020 30/11/2020    

Bedrijfsbeëindiging 1/12/2020 24/12/2020 24/12/2020   
De datums in bovenstaande tabel (met uitzondering van de datum van indiening), zijn 
de data waarop de beslissing is overgemaakt aan de aanvrager. 

Voor oranje bedrijven: 

Maatregel Datum 
indiening

Meedelen 
beslissing 

volledigheid

Meedelen 
beslissing in 
aanmerking 
komen en 

onderdelen

Aanbod

Bedrijfsreconversie 3/04/2018 2/07/2018 10/12/2018 NVT

Bedrijfsreconversie 21/08/2018 19/10/2018 18/02/2019 NVT

Bedrijfsreconversie 14/01/2019 15/03/2019 22/05/2019 NVT

Bedrijfsreconversie 25/07/2019 16/09/2019 20/03/2020 NVT

bedrijfsbeëindiging 1/08/2019 20/11/2019 30/04/2020  

Bedrijfsbeëindiging 3/01/2020 3/03/2020 14/10/2020  

Bedrijfsreconversie 30/03/2020 28/05/2020 19/10/2020 NVT

Bedrijfsreconversie 2/06/2020 20/08/2020 26/11/2020  

Bedrijfsreconversie 14/07/2020 29/10/2020   

Bedrijfsverplaatsing 14/07/2020 26/10/2020   



De datums in bovenstaande tabel (met uitzondering van de datum van indiening), zijn 
de data waarop de beslissing is overgemaakt aan de aanvrager. 

In bovenstaande tabellen zijn de data van uitbetaling niet opgenomen. De aanvragen 
van uitbetalingen verlopen bijna altijd in verschillende keren, zeker bij 
investeringsvergoedingen. Uitbetalingen gebeuren altijd binnen de 30 dagen na 
ontvangst van de aanvraag bij volledige en correcte aanvragen

11.Vanuit de overheid worden geen acties ondernomen om actief rode en oranje bedrijven 
te benaderen.

In de inrichtingsnota van de ‘rode’ en de ‘oranje’ bedrijven is duidelijk gekozen voor 
een bedrijfsbegeleiding door erkende adviesbureaus.  Het initiatief ligt bij het bedrijf 
die een adviesbureau kan inschakelen om de situatie van het bedrijf te bespreken. Het 
adviesbureau kan voor deze begeleiding een vergoeding vragen.

12. In onderstaande tabel vindt u het overzicht van de toegekende en uitbetaalde 
vergoedingen per maatregel en per provincie.

Maatregel Provincie
Totaal aanbod 
(vergoedingen 
en aankoop)

Totaal bedrag 
uitbetaald 

(vergoedingen 
en aankoop)

bedrijfsreconversie West-Vaanderen 174.006,00 € 133.506,00 €
Bedrijfsbeëindiging West-Vaanderen 943.292,00 € 943.292,00 €

Verschillende 
maatregelen West-Vaanderen 1.896.347,00 € 1.200.041,00 €

Bedrijfsbeëindiging Oost-Vlaanderen 537.063,00 € 525.999,00 €
Bedrijfsreconversie Oost-Vlaanderen 128.053,80 € -   €
Bedrijfsverplaatsing Oost-Vlaanderen 5.195.208,77 € 4.904.374,07 €

Verschillende 
maatregelen Antwerpen 427.872,31 € -   €

Bedrijfsbeëindiging Antwerpen 113.099,25 € 79.099,25 €
Bedrijfsreconversie Limburg 208.144,11 € -   €
Bedrijfsbeëindiging Vlaams-Brabant 628.556,28 € 417.385,00 €

Koopplicht Vlaams-Brabant 1.060.200,00 € 1.060.200,00 €
Totaal 11.311.842,52 € 9.263.896,32 €

Het total bedrag uitbetaald in bovenstaande tablel is exclusief eventuele aktekosten 
en kosten voor beheer

13.Graag een overzicht per jaar (2020-2024), met vermelding op welke begrotingsposten.

Jaarlijks ontvangt de VLM vanuit het DAB Mina-fonds een budget voor de uitvoering 
van het flankerend beleid voor landbouwbedrijven i.k.v. de  Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS). De aanrekening van dit budget gebeurt op de basisallocatie QBX-
QC085-6141 en de basisallocatie QBX-QC081-4140 van het begrotingsartikel QBX-
3QCE2FY-IS.
Onderstaande tabel geeft het budget weer dat in 2020 en 2021 op beide basisallocaties 
is voorzien. Bij constant beleid en eenzelfde instroom aan dossiers kan voor de jaren 
2022, 2023 en 2024 worden uitgegaan van gelijkaardige budgetten. 



ARTIKEL BASISALLOCATIE omschrijving
budget 
2020

budget 
2021

QBX-
3QCH2FY-IS

QBX QC081 4140 DOTATIE VLM IN HET KADER VAN 
HET FLANKEREND BELEID VOOR 
INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

€ 
3.220.000,00

€ 
3.220.000,00

QBX-
3QCH2FY-IS

QBX QC085 6141 DOTATIE VLM VOOR AANKOOP VAN 
GRONDEN IN HET KADER VAN HET 
FLANKEREND BELEID VOOR 
INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

€ 
8.000.000,00

€ 
8.000.000,00


