
  

 

Nieuwe bioadviesregeling sinds 1 april van start 

De nieuwe Vlaamse adviesregeling voor biologische land-

bouw is sinds 1 april effectief van start gegaan. Door een 

subsidie van 50 à 75 % op het factuurbedrag wordt bedrijfs-

advies voor elke bioboer toegankelijk. Inagro, PCG en Pcfruit 

maken deel uit van de eerste lijst ‘erkende adviseurs en er-

kende centra’. 

 

De adviesregeling 

De nieuwe adviesregeling werd reeds kort voorgesteld in de 

biopraktijk van februari 2014. Op de website van de Vlaamse 

overheid (http://lv.vlaanderen.be/nlapps/data/

docattachments/20140127_websitetekst%

20bioadvies_landbouwer.pdf) wordt de regeling uitgebreid 

toegelicht.  

In onderstaande tabel geven we een korte samenvatting.  

 

Per pakket is gedefinieerd wat aan bod kan of moet komen. 

Binnen deze omschrijving is per bedrijf maatwerk mogelijk 

zowel voor wat betreft de inhoud als wat betreft de intensi-

teit van begeleiding. De teler en de bedrijfsbegeleider kun-

nen dit onderling overeenkomen. Binnen deze regeling kan 

een teler ook op meerdere erkende bedrijfsbegeleiders een 

beroep doen tot zolang hij zijn subsidiebudget niet heeft 

overschreden. 

Om van deze subsidieregeling gebruik te kunnen maken, is 

een strikte administratieve procedure beschreven. Voor de 

landbouwer blijft de administratie grotendeels beperkt tot 

het maken van een afspraak en een contract met een erken-

de bedrijfsbegeleider of een erkend centrum. De bedrijfsbe-

geleider brengt de subsidie direct in mindering op zijn fac-

tuur. 

 

Erkende bedrijfsbegeleiders en erkende centra 

Om recht te hebben op de subsidie, moeten landbouwers 

beroep doen op erkende adviseurs; Deze werken zelfstandig 

of voor een erkend adviescentrum. De erkenning is toege-

kend door de Vlaamse Administratie voor Duurzame Land-

bouw Ontwikkeling op basis van een erkenningsdossier en 

een gesprek. De erkenning werd zowel aangevraagd per sec-

tor als per thema. Op de website van de Vlaamse overheid 

(http://lv.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/lijst-

erkende-bedrijfsadviseurs-en-centra.pdf ) is de volledige en 

actuele lijst van erkende adviseurs en erkende centra raad-

pleegbaar.  

Inagro, PCG en Pcfruit hebben al met succes deze erken-

ningsprocedure doorstaan. Zij hebben elk een eigen pakket 

uitgewerkt op maat van de sector waarin zij actief zijn. Hun 

dienstverlening staat borg voor een directe en wederzijdse 

wisselwerking tussen het praktijkonderzoek en de biolo-

gische praktijk.  

Soort advies Concreet Voor wie subsidie 

Omschakelingsadvies Verkennend gesprek om-
trent (omschakeling naar) 
biologische landbouw 

Gangbare landbouwers, 
landbouwscholen en kandi-
daat-biolandbouwers 

75 % tot een maximaal sub-
sidiebedrag van 510 € 

Biobedrijfsplan Concrete doorrekening 
voor de omschakeling van 
het bedrijf 

landbouwers, landbouw-
scholen en kandidaat-
biolandbouwers 
  
gangbaar tot maximaal 3 
jaar na eerste aanmelding 
voor bio 

75 % tot een maximaal sub-
sidiebedrag van 960 € 

Startersadvies Bedrijfsbegeleiding voor 
startende biologische te-
lers 

Biologische telers in de om-
schakelingsfase (nieuw aan-
gemeld – zolang zich een 
perceel in omschakeling 
bevindt) 

75 % tot een maximaal sub-
sidiebedrag van 3200 € 

Bedrijfsadvies Bedrijfsbegeleiding voor 
gevestigde biologische 
telers 

Biologische landbouwers en 
landbouwscholen met bio-
logische activiteit 

50 % tot een subsidiebe-
drag van 4000 € 



  

 

Voor meer informatie kan je met hen contact opnemen: 

Centrum + contactpersoon Type advies Erkende sectoren en/of thema’s 

Inagro vzw 
Lieven Delanote 
lieven.delanote@inagro.be 
TEL 051/273250 

Omschakelingsadvies 
Biobedrijfsplan 
Startersadvies 
Bedrijfsadvies 

Groenteteelt 
Akkerbouw 
Voederteelten 
  
Bodembeheer 
Afzet en marketing 
Bedrijfsmanagement 
 

PCG vzw 
Justine Dewitte 
jd@proefcentrum-
kruishoutem.be 
TEL 09/381.86.82 

 

Omschakelingsadvies 
Biobedrijfsplan 
Startersadvies 
Bedrijfsadvies 

Glasteelten 
Tunelteelten 
Kruiden 
  
Bodembeheer 

Pcfruit vzw 
Geert Latet 
geert.latet@pcruit.be 
TEL 0479/520 270 

 

Startersadvies  
Bedrijfsadvies 

  

Glasteelten (kleinfruit) 
Houtig kleinfruit en aardbeien 
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