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MONITORING FLANKEREND BELEID PROGRAMMATISCHE AANPAK STIKSTOF - 2018 
 

 

Situering flankerend beleid 
 
De Vlaamse Overheid heeft een flankerend beleid voor landbouwbedrijven ontwikkeld om de impact van de 
beperkingen die door de programmatische aanpak stikstof (PAS) zijn opgelegd te compenseren. In een eerste 
fase werd er een herstructureringsprogramma opgemaakt met maatregelen voor de landbouwbedrijven met 
een impactscore van 50% of meer. Dit herstructureringsprogramma werd door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd op 30 januari 2015. Vervolgens werd een herstructureringsprogramma opgemaakt voor de 
landbouwbedrijven met een impactscore van 5% of meer, maar minder dan 50%. Dit herstructurerings-
programma werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 februari 2017. Alhoewel de toegang tot het 
flankerend beleid voor beide groepen van landbouwbedrijven anders is geregeld, worden dezelfde 
flankerende maatregelen aangeboden: bedrijfsbegeleiding, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie, 
bedrijfsbeëindiging of koopplicht1. Op basis van de laatste desktop berekening van de impactscores zijn er 46 
landbouwbedrijven met een impactscore van 50% of meer en 498 landbouwbedrijven met een impactscore 
van 5% of meer en minder dan 50%. Deze aantallen zijn indicatief. 
 

 

De monitoring van het flankerend beleid 
 
In het monitoringplan is opgenomen dat voor de landbouwbedrijven met een impactscore van 50% of meer 
enerzijds en de landbouwbedrijven met een impactscore van 5% of meer, maar minder dan 50% anderzijds de 
volgende gegevens worden gerapporteerd: 

1. Het aantal landbouwbedrijven die gebruik maken van flankerende maatregelen. De nieuwe 
aanvragen, de aanvragen in behandeling en de behandelde aanvragen van de bedrijfsbegeleiding en 
de maatregelen bedrijfsverplaatsing, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsreconversie en koopplicht. 
2. Voor de behandelde aanvragen de gerealiseerde emissiereductie. 

 

 

Stand van zaken op 30 september 2018 
 

Een landbouwer kan een vergoeding krijgen om zich te laten adviseren en begeleiden door een erkende 
adviesdienst. De vergoeding wordt aangevraagd door de landbouwer en wordt rechtstreeks aan de 
adviesdienst uitbetaald. Tabel 1 toont het aantal aanvragen. Tot op 30 september 2018 zijn er enkel aanvragen 
voor een vergoeding voor bedrijfsbegeleiding geweest van bedrijven met een impactscore van 50% of meer. Er 
zijn 31 aanvragen voor de vergoeding voor het berekenen van de impactscore uitbetaald. Er zijn eveneens 12 
vergoedingen uitbetaald voor het opmaken van een oriënterend bedrijfsadvies en 3 voor de begeleiding van 
een landbouwer bij het aanvragen van een maatregel bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie of 
bedrijfsbeëindiging. 
 

Tot 30 september 2018 zijn er 11 aanvragen ingediend voor een flankerende maatregel. Tabel 2 toont het 
aantal aanvragen per flankerende maatregel. Acht van deze aanvragen hebben geleid tot het aanvaarden van 
het aanbod van de landcommissie (of de VLM ingeval van koopplicht) door de aanvrager. Twee aanvragen zijn 
in behandeling en één aanvraag werd stopgezet nadat het aanbod niet werd aanvaard. De maatregelen 

                                                           
1 Meer informatie over het flankerend beleid vindt u op de website 
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-tuinbouwers/herstructureringsbeleidPAS/Paginas/default.aspx 
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(waarvan het aanbod door de aanvrager is aanvaard) resulteren op de desbetreffende landbouwexploitaties 
nabij de SBZ-gebieden in een jaarlijkse emissiereductie van 38.772 kg NH3, waarvan er 13.037 kg NH3 
emissiereductie effectief is gerealiseerd. 
 
Bij het flankerend beleid voor de landbouwbedrijven met een impactscore van 5% of meer en minder dan 50% 
werd er één aanvraag ingediend voor bedrijfsreconversie. De aanvraag is in behandeling (tabel 3).  
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Tabel 1: Aantal aanvragen voor bedrijfsbegeleiding uit het flankerend beleid PAS voor landbouwbedrijven met een impactscore van 50% of meer. 

  

aanvragen ingediend1 

2015 2016 2017 2018² 

bedrijfsbegeleiding berekenen impactscore NH3 7 18 5 1 

bedrijfsbegeleiding oriënterend bedrijfsadvies 2 6 3 1 

bedrijfsbegeleiding bij een maatregel (bedrijfsverplaatsing, 
bedrijfsreconversie of bedrijfsbeëindiging)     2 1 

1 De aangevraagde vergoedingen worden, voor zover de aanvraag volledig en gestaafd is door bewijstukken, binnen de dertig dagen uitbetaald.  

² Resultaten 2018 tot 30 september 2018. 
 

 

Tabel 2: Aantal aanvragen van maatregelen uit het flankerend beleid PAS voor landbouwbedrijven met een impactscore van 50% of meer. 

  
  

aanvragen ingediend² 
aanvragen in 
behandeling 

aanvragen 
stopgezet 

aanvragen 
behandeld³ 

jaarlijkse 
emissiereductie 

aanvaard (kg 
NH3)4 

jaarlijks 
gerealiseerde 

emissiereductie 
(kg NH3) 2015 2016 2017 20185 2017 20185 

bedrijfsverplaatsing 1 2  1 1 1  2 11.366 - 

bedrijfsreconversie  1  1 1  1  5.742 5.742 

bedrijfsbeëindiging 1 2 1    2 2 18.121 3.752 

koopplicht  1     1  3.543 3.543 

² Tijdens de procedure is het mogelijk dat onderdelen van de aanvraag door de aanvrager worden herzien. Daardoor moet in sommige gevallen de procedure opnieuw 

worden doorlopen. Dergelijke opnieuw opgestarte aanvragen worden geen tweede keer in de tabel opgenomen.  

³ De aanvragen worden in de tabel als ‘behandeld’ aangeduid wanneer een aanbod van de landcommissie (of de VLM ingeval van de koopplicht) door de aanvrager is 

aanvaard. Het betekent niet dat de vergoedingen reeds volledig zijn uitbetaald. 
4 De emissiereductie opgenomen in de tabel, is de reductie van de emissie die wordt gerealiseerd door het toepassen van een maatregel op een exploitatie. De 

emissiereductie wordt in de tabel opgenomen nadat het aanbod door de aanvrager is aanvaard en is daardoor nog niet altijd in de praktijk gerealiseerd. 
5 Resultaten 2018 tot 30 september 2018. 
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Tabel 3: Aantal aanvragen van maatregelen uit het flankerende beleid PAS voor landbouwbedrijven met een impactscore van 5% of meer en minder dan 50% 

  
  

aanvragen 
ingediend aanvragen in 

behandeling 
aanvragen 
stopgezet 

aanvragen 
behandeld 

jaarlijkse 
emissiereductie 

(kg NH3) 20181 20181 

bedrijfsverplaatsing           

bedrijfsreconversie 1 1       

bedrijfsbeëindiging           

koopplicht           
 

1 Resultaten 2018 tot 30 september 2018. 

 


