
Investeren in groen 

economisch herstel



Doel van de investering
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Tot een veerkrachtig, 
duurzaam, digitaal 
economisch herstel van de 
landbouwsector; 

In overeenstemming met de 
na te streven Europese 
agromilieu- en 
klimaatdoelstellingen. 



Methode van subsidieverstrekking 
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tenderprocedure. 

een gelijke behandeling van alle aanvragers 
en aanvragen. 

het niet is toegestaan om met een individuele 
aanvrager inhoudelijk te communiceren over 
(zijn voornemen tot) het indienen van zijn 
aanvraag. 

met behulp van een investeringslijst met 
punten (wordt openbaar bij openstelling). 



Opbouw van de regeling
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5 Investeringscategorieën: 
A: Precisielandbouw en Smart 
Farming
B: Digitalisering 
C: Water (droogte, verzilting) 
D: Duurzame bedrijfsvoering 
E: Natuur-inclusieve landbouw en 
kringlooplandbouw 



Opbouw van de regeling-2
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5 Soorten investeringen: 
A1: Groei en oogsten
A2: Precisieberegening en -irrigatie
A3: Precisiebemesting
A4: Precisiegewasbescherming
A5: Variabel zaaien en poten



Eenheidsprijs-investeringen 

6

In elke investeringscategorie (A, 
B, C, D, E) kunnen ook zgn
‘eenheidsprijs’-investeringen zijn 
opgenomen. 
De ‘eenheidsprijs’ van die 
investering = ‘het subsidiabele 
bedrag’ van die investering 
‘Eenheidsprijs’-investeringen zijn 
eenvoudig administratief te 
verwerken en te beoordelen. 



Aantal investeringen en aanvragen
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2 investeringen

In bijvoorbeeld A1 en A2 = 1 aanvraag

In bijvoorbeeld A1 en B1 = 2 aanvragen

De maatregel bestaat uit 5 
investeringscategorien: A, B, C, D, E 
met elk een eigen subsidiebudget 



Begunstigden (doelgroepen) 

8

Subsidie wordt verstrekt aan: 
- Landbouwers en: 
- Jonge Landbouwers 
Een actieve landbouwer moet 
kunnen bewijzen dat: 
- de landbouwactiviteiten niet 
onaanzienlijk zijn (uitgelegd door 
ons: als het grootste deel) 
- dat het voornaamste bedrijfs- of 
ondernemingsdoel is: de 
uitoefening van een 
landbouwactiviteit. 



Hoogte van de subsidie 
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Subsidiepercentage 
- Landbouwers : 60% 
- Jonge Landbouwers : 75% van 

de subsidiabele investeringskosten 
* maximaal te verlenen 
subsidiebedrag: € 150.000,-
* minimaal te verlenen 
subsidiebedrag is: € 25.000,-



Hoe aanvraag in te dienen 
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let op ! vooraf al kiezen: 
- ‘landbouwers’ aanvraag indienen 
op: bedrijfsbrs-nummer
- Jonge landbouwers’ aanvraag 
indienen op: persoonlijk brs-
nummer van jonge landbouwer 
2 N.B. aanvragen (foutief) ingediend 
door jonge landbouwers op het 
bedrijfsbrs van het landbouwbedrijf 
kunnen later 
niet meer worden ‘omgehangen’ 
naar het persoonlijk-brs. Zoals wel 
kan bij de JoLa-subsidiemaatregel. 


