Documentatie
De Vlaamse overheid - Dep. Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en
het Praktijkcentrum Varkens
organiseren de studienamiddagen:

Varkenshouderij
Actueel
2011
dinsdag 28 juni te Rumbeke, Ieperseweg 87 (POVLT)

donderdag 30 juni te Bocholt, Kerkplein 10 (Parochiehuis)
Telkens van 13u15 tot 16u30

Programma:

13u15:

Ontvangst en inleiding
door Norbert Vettenburg, Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling

13u20:

Naar een verantwoord en verminderd antibioticum gebruik in de
varkenshouderij
door Jeroen Dewulf, Faculteit Diergeneeskunde Ugent

14u20:

Praktische mededelingen Mestbank: aandachtspunten
mestproductie - Aandachtspunten mestverwerking en transport Actualiteiten
door Mestbank

15u00:

Pauze

15u30:

VLIF-steun voor varkenshouders: regelgeving en nieuwe
voorwaarden
door Johan De Schryver, Agentschap Landbouw en Visserij - Afdeling Structuur en
Investeringen

16u00:

Nieuwe publicatie lijst ammoniakemissie-arme stalsystemen:
gevolgen/veranderingen voor de varkenssector
door Suzy Van Gansbeke, Departement Landbouw en Visserij - Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling

Vraagstelling en discussie
16u30:

Einde

Inleiding

•
•
•

Korte terugblik
Cijfers en feiten
Actuele regelgeving

VLIF-steun voor varkenshouders
Regelgeving en nieuwe voorwaarden
Studienamiddag varkenshouderij
28 juni 2011 Rumbeke
30 juni 2011 Bocholt
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Korte terugblik
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Korte historiek
•

Mijlpaal: VLIF-besluit van 19 maart 2004

VLIF-besluit van 16 juni 2006
•
•

•

Vóór 19 maart 2004:
•
•
•

•

•

nooit steun bij uitbreiding productiecapaciteit;
nooit steun indien onvoldoende grond;
beperkte steun voor investeringen gericht op verbetering
leefmilieu, hygiëne of dierenwelzijn.

•
•
•

VLIF-besluit van 17 oktober 2008
•
•

Vanaf 19 maart 2004:
•

•

steun voor bouw van AEA stallen;
versoepeling van voorwaarde rond uitbreiding (indien
overname capaciteit stoppend bedrijf);
versoepeling grondgebondenheid voor AEA stallen;
differentiatie in de steunintensiteit voor AEA-stallen:
o
40 % voor grondgebonden bedrijven;
o
variabel voor niet grondgebonden bedrijven.
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steunintensiteit voor AEA-stallen wordt uniform 20 %;
volledige afschaffing voorwaarde grondgebondenheid;
behoud van voorwaarde over uitbreiding.

afschaffing beperkingen op capaciteitsuitbreiding vanaf
1 januari 2009;
steun voor uitbreidingen na verkrijgen emissierechten
mestverwerking.

Besluit:
Vanaf 2004 geëvolueerd van uitsluiting van de varkenssector van investeringssteun naar mogelijkheden op steun
voor alle types varkensbedrijven op voorwaarde dat ze AEA
construeren en voldoende emissierechten hebben.
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Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

•

Vóór 2004: quasi geen steun

•

Vanaf 2004:
Overzicht van aantal gesubsidieerde varkensstallen,
bedragen waarop steun verleend werd en vergelijking met
melkveestallen
Jaar
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aantal varkensstallen

7

84

195

339

225

177

216

Varkensstallen in
miljoen €

2

16

44

70

44

37

58

Vaststellingen:
• Beslissingen volgen met vertraging de wijzigingen in de
regelgeving.
• Voor nieuwe varkensstallen werd op 7 jaar tijd steun
verleend op 270 miljoen euro aan investeringen.
• Aandeel varkensstallen in het geheel van de gesubsidieerde
investeringen:
•
•
•
•
•

Melkveestallen in
miljoen €

14

16

17

30

27

28

33

Totaal in miljoen €

211

234

261

379

334

325

400

2004: < 1 %;
2007: 18 %;
2010: 15 %.

Voor melkveestallen is het aandeel constant (7 à 8 %).
Jaar na jaar is er een toename van totaal gesubsidieerd
investeringsbedrag.
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010
•

Wijzigingen betreffen:
•
•
•
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010
Toelichting bij navolgende aspecten:
• Algemene voorwaarden:

algemene voorwaarden;
vestigingssteun;
steunintensiteit.

•
•
•

•

•

Sectorale voorwaarden (inleiding) voor varkenshouderij
blijven

•
•

•
•

Wijzigingen gericht op:
•

•

•

vereenvoudiging;
controleerbaarheid;
meer regelend optreden.

Aard subsidiabele investeringen
Subsidiabele investeringsbedragen:
•
•
•

•
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landbouwer zijn;
vakbekwaam zijn;
voldoende bedrijfsomvang;
boekhouding bijhouden;
vennootschappen.

per bedrijfsleider;
minimum investeringsbedrag;
normbedragen.

Te respecteren normen (vergunning, emissierechten…)
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010
Het VLIF beschouwt een persoon als landbouwer als:
• die landbouwactiviteiten en verbrede activiteiten uitoefent;
• de landbouwactiviteiten een voldoende omvang hebben;
• een minimum bedrag aan beroepsinkomsten verworven
wordt uit landbouwactiviteiten (netto 12.000 euro) en een
maximum bedrag uit andere beroepsactiviteiten (12.000
euro);
• landbouw en verbreding is belangrijkste beroepsactiviteit
(aspect tijdsbesteding).
De activiteiten van het bedrijf blijven beperkt tot landbouw,
verbrede landbouw en occasioneel andere activiteit. Het is
toegestaan meerdere beroepsactiviteiten uit te oefenen maar
ze moeten juridisch-administratief gescheiden worden.
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010
Vennootschappen:
• Alle zaakvoerders, bestuurders… zijn landbouwer (nietlandbouwers kunnen geen bedrijfsleider zijn).
• Geen vrijstellingen vakbekwaamheid voor bijkomende
zaakvoerder…
• Een zaakvoerder…bezit minstens 25 % van het kapitaal
(niet bij landbouwvennootschap).
• Activiteiten blijven beperkt tot landbouw en landbouwverbreding.
• Alle zaakvoerders, bestuurders… hebben gepast sociaal en
fiscaal statuut van zelfstandige.
• Geen gepensioneerden.
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010
Voorwaarde vakbekwaamheid:
• Eén wijziging: voor het eerst formeel bedrijfsleider: altijd
voldoen aan vereisten bij vestiging (altijd scholing).
Voorwaarde minimale bedrijfsomvang:
• Brutobedrijfsresultaat (= opbrengsten – operationele
kosten) van 50.000 euro per bedrijfsleider.
Voorwaarde boekhouding:
• Bedrijfseconomische;
• Dubbele (vennootschappen);
• Fiscale (personenbelasting) aangevuld met jaarlijkse
inventaris, resultatenrekening en balans. Niet noodzakelijk
te splitsen volgens bedrijfstak.

10

Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010
Subsidiabele investeringen:
• AEA-stallen;
• Groepshuisvesting zeugen in bestaande stallen;
• Investeringen gericht op leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn;
• Mestopslag om te voldoen aan nieuwe normen;
• Aankoop stallen (< 15 jaar oud);
• Biologische varkenshouderij.
Niet subsidiabel:
• Stallen die niet AEA zijn;
• Verbouwen en herinrichten van stallen;
• Mestopslag tenzij om te voldoen aan nieuwe normen;
• Aankoop van stallen (> 15 jaar);
• Mestbe en -verwerking;
• Aankoop van emissierechten.
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010
Investeringsbedragen per bedrijfsleider:
• Maximaal 1 miljoen euro in periode 2007-2013;
• Echte bedrijfsleiders (fiscaal, sociaal, deelname in kapitaal,
vakbekwaam…);
• Minimum 10 jaar aan voorwaarden voldoen.
Minimum subsidiabel investeringsbedrag:
• 15.000 euro netto
Maximum subsidiabel investeringsbedrag:
• Zeugenstal (guste, drachtige en kraamzeugen en biggen):
2.750 euro/zeugenplaats
• Stal guste en drachtige zeugen: 1.120 euro/zeugenplaats
• Kraamstal: 3.920 euro/kraamhok
• Biggenstal: 280 euro/biggenplaats
• Vleesvarkensstal: 400 euro/vleesvarkenplaats
• Opslag van mengmest: 100 euro per m³

Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010

Normen respecteren:
• Voorwaarden milieuvergunning naleven;
• Voldoende emissierechten;
• Toelating FAVV (voorheen sanitair attest);
• Groepshuisvesting zeugen bij investeringen in
zeugenstallen.
Praktische toepassing (vergunning, emissierechten…)
• Geen proportionele steun op basis van emissierechten;
• Uitgangspunt: capaciteit aan dierplaatsen en niet aantal
dieren;
• Er wordt rekening gehouden met sanitaire en technische
leegstand;
• Zowel nieuwe plaatsen als bestaande plaatsen;
• Buiten gebruik stellen moet reëel zijn.
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010

Noodzakelijke emissierechten
• zeugen (inclusief biggen tot 7 kg): 38,50
• biggen (> 7 kg): 4,48
• vleesvarken (tot 110 kg): 18,33
• vleesvarken (> 110 kg): 38,50
• beer: 38,50
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Wijzigingen VLIF-besluit 23 december 2010

•

Steunintensiteit:
•
•
•
•

•

Vorm van de steun:
•
•
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38 % bedrijfsgebouwen biologische veehouderij;
28 % landbouwverbreding, energiebesparing;
18 % gangbare investeringen onroerend;
8 % gangbare investeringen roerend + zonnecellen.

voorrang voor rentesubsidie gedurende 5 of 10 jaar;
altijd kapitaalpremie bij 8 % steun.
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VLIF

VLIF
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Afdeling Structuur en Investeringen
Koning Albert II laan 35, bus 41
1030 Brussel
Johan De Schryver: 02 552 74 76
Kevin Delvaux (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant)
Tel: 02 552 74 77
Kim Torfs (Oost- en West-Vlaanderen)
Tel: 02 552 75 02
johan.deschryver@lv.vlaanderen.be
kevin.delvaux@lv.vlaanderen.be
kim.torfs@lv.vlaanderen.be
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