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Bio en de wet 
De basisvoorwaarden voor de biologische 
landbouw liggen vast in Europese verorde-
ningen die in alle lidstaten gelden, al krijgen 
de Europese lidstaten wel enige ruimte om 
bepaalde onderdelen concreter in te vullen. 
Aangezien landbouw een gewestelijke 
bevoegdheid is, hebben wij een aanvullende 
Vlaamse regelgeving voor bio. De Europese 
wetgeving en de Vlaamse wetgeving kan je 
raadplegen op www.lv.vlaanderen.be/bio.
Op de website van BioForum Vlaanderen kan 
je de brochures ‘Bio & de wet’ raadplegen. Ze 
maken je op een heldere manier wegwijs in 
alle Europese en Vlaamse wetteksten die 
betrekking hebben op de biosector. ‘Bio & de 
wet’ bestaat uit vier onderdelen: dierlijke 
productie, plantaardige productie, verwerking 
van levensmiddelen en verwerking van 
veevoeders. Je kan ze digitaal lezen of een 
papieren versie aanvragen (zie ‘contact’: Bio 
zoekt Keten). 
De consulent van Bio zoekt Boer en/of de 
erkende adviseur in het kader van de bedrijfs-
advisering voor de biologische productie 
helpen je graag  bekijken welke implicaties 
die wetgeving met zich zou meebrengen bij 
een omschakeling op jouw bedrijf. Wat kan 
wel en wat kan niet? Hoe ga je daar in de 
praktijk mee om? 

Controle
Een basisvereiste om te kunnen starten met 
het produceren, verwerken, invoeren, opslaan 
of verhandelen van biologische producten, is 
dat jouw onderneming gecontroleerd en 
gecertificeerd is door een erkend controle-
orgaan. . Je hebt in Vlaanderen de keuze uit 

drie controle-organen: Certisys, Tüv Nord 
Integra en Inscert Partner. Je krijgt eenmaal 
per jaar een aangekondigde controle, maar de 
controleur heeft ook het recht om onaange-
kondigd langs te komen om je bedrijf en/of 
percelen te inspecteren of een staalname uit 
te voeren.
Zodra je aangesloten bent bij een controle-
orgaan, start het controleproces. De 
controleur ontvangt je documenten en maakt 
met jou een afspraak voor het eerste contro-
lebezoek. Daarbij worden de percelen 
bezocht, de opslag wordt bekeken, er wordt 
nagegaan welke rotatie je aanhoudt, welke 
bemesting je gebruikt enzovoort. Er wordt 
ook gekeken naar je boekhouding, om de 
inkomende en uitgaande producten te contro-
leren. Na het bezoek krijg je van de controleur 
een rapport en de bevestiging dat de biolo-
gische productie op je bedrijf gecontroleerd 
werd. 
Het is uitermate belangrijk dat je je zo goed 
mogelijk voorbereid op deze eerste controle. 
Je wordt immers verondersteld om de regels 
te volgen vanaf de datum dat je het contract 
met je controleorgaan ondertekent. Enkele 
belangrijke punten zijn: een goede registratie 
(veeboek, teeltboek: registratie van mestge-
bruik, gewasbeschermingsmiddelen, genees-
middelen), een actueel bedrijfsplan en de 
afmetingen van de stallen. Verder moet je ook 
zicht hebben op de mogelijke punten van 
‘contaminatie’. Zijn er bijvoorbeeld percelen 
die grenzen aan conventionele percelen? Heb 
je zelf nog een niet-biologische activiteit? 
Hoe beter je voorbereid bent op de eerste 
controle, hoe vlotter die verloopt. Het rapport 
vermeldt welke punten je moet verbeteren.
De controlekosten zijn wettelijk vastgelegd. 
Je betaalt een vast bedrag en een variabel 
bedrag, dat berekend wordt op basis van het 
aantal dieren (per diersoort) en het aantal 
hectaren (per teeltgroep). Het certificaat van 
het controleorgaan stelt je in staat om de 
hogere kosten die nagenoeg altijd 
samengaan met een biologische productie-
methode door te rekenen in de verkoopprijs 
van je product.  

Subsidies
Het departement Landbouw en Visserij van de 
Vlaamse overheid verleent ondersteuning aan 
de biologische landbouw. Landbouwers die 
voldoen aan het lastenboek voor de biolo-
gische productie kunnen rekenen op een 
financiële ondersteuning voor de extra kosten. 
Biologische landbouw heeft een voorbeeld- en 
hefboomfunctie die essentieel is in de evolutie 
naar een duurzame landbouw in Vlaanderen. 
De biologische landbouw heeft grote troeven 
op het vlak van bodemvruchtbaarheid, het 
voorkomen van overbemesting, biodiversiteit 

De term ‘bio’ is wettelijk beschermd en mag je 
enkel gebruiken indien jouw onderneming 
gecontroleerd en gecertificeerd is door een 
erkend controleorgaan.
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en diergezondheid. De biologische landbouw 
draagt bovendien bij aan het voorkomen van 
verontreiniging van de bodem door chemische 
gewasbeschermingsmiddelen, verontreiniging 
van de lucht en het (oppervlakte)water.
Hieronder vind je een overzicht van hoe de 
Vlaamse overheid (potentiële) bioland-
bouwers ondersteunt: door rechtstreekse 
subsidies en door het subsidiëren van 
onderzoek en projecten. 

Hectaresteun
Biolandbouwers kunnen hectaresteun 
aanvragen voor percelen in omschakeling (2 
of 3 jaar) en voor biopercelen (5 jaar). Het 
bedrag dat je jaarlijks ontvangt, is afhankelijk 
van het type verbintenis en de teelt op de 
percelen (zie kader onderaan)

VLIF-steun
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
(VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en 
tuinbouw door duurzame investeringen te 
stimuleren om de structuur van de land- en 
tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun renta-
biliteit te verzekeren en de kostprijs te 
verminderen. Wie investeert in de biologische 
productie en voldoet aan de voorwaarden kan 
30% VLIF-investeringssteun ontvangen. Het 
kan bijvoorbeeld gaan over het (ver)bouwen 
of inrichten van een bedrijfsgebouw of stal, 
de aankoop van machines voor mechanische 
of thermische onkruidbestrijding.

Subsidie van controlekosten
Biolandbouwers en omschakelaars kunnen een 
deel van hun controlekosten terugbetaald 
krijgen. Het subsidiebedrag is beperkt tot het 
vaste gedeelte van de jaarlijkse controle-
kosten voor de primaire productie, exclusief 
btw. Het exacte bedrag wordt jaarlijks bepaald 
op basis van het aantal aanvragen en het 
beschikbare budget. Het bedraagt maximaal 

1000 euro per kalenderjaar. Je kan de subsidie 
aanvragen via de verzamelaanvraag. Vink bij 
‘andere premies’ het vak ‘terugbetaling 
controlekosten bio’ aan en vermeld het 
controleorgaan.

Bedrijfsadvisering 
‘Bio zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’
Tijdens de oriënterende fase, waarbij je op 
zoek bent naar informatie en inspiratie, kan je 
gratis advies inwinnen bij de consulenten van 
‘Bio zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’. Deze twee 
projecten, die gefinancierd worden door de 
Vlaamse overheid, worden uitgevoerd door het 
Innovatiesteunpunt en BioForum Vlaanderen.
‘Bio zoekt Boer’ begeleidt je met al je vragen 
rond de omschakeling naar biologische 
landbouw. Dit kunnen vragen zijn rond 
wetgeving, premies, controle, fasering van de 
omschakeling, enzovoort. Samen met de 
consulent bekijk je de kansen en de knelpunten. 
Neem een kijkje op www.biozoektboer.be.
‘Bio zoekt Keten’ ondersteunt ketenontwik-
keling in de biosector, bevordert samen-

Als je wilt starten met de bioproductie (https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/subsidies/hecta-
resteun-biologische-productiemethode-pdpo-iii ), vul je in je verzamelaanvraag de bijko-
mende bestemming ‘HOB’ of ‘HVB’ in bij de percelen waarvoor je een verbintenis wilt 
aangaan. De verzamelaanvraag geldt dan als verbintenisaanvraag en ook als betalings-
aanvraag voor het eerste jaar. Opgelet: de omschakeling van het perceel moet gestart en 
aangemeld zijn bij je controleorgaan vóór de uiterste indieningsdatum van de 
verzamelaanvraag.

Jaarlijks subsidiebedrag per teeltgroep (euro/ha) Omschakeling Voortzetting

Eenjarige akkerbouw- en ruwvoederteelten 480 260

Eenjarige fruit- en groenteteelten en kruiden 850 400

Beschutte teelten 1.320 400

Grasland en meerjarige voederteelten 300 120

Meerjarige fruit- en groenteteelten en kruiden 860 210

Door de overheid erkende bioadviseurs tonen 
tijdens bedrijfsbezoeken hoe het er in de praktijk 
aan toe gaat op moderne biobedrijven.

http://www.biozoektboer.be
https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/subsidies/hectaresteun-biologische-productiemethode-pdpo-iii
https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/subsidies/hectaresteun-biologische-productiemethode-pdpo-iii
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werking, informeert jou over de kansen op de 
biomarkt, werkt knelpunten weg en stemt 
vraag & aanbod op elkaar af. Neem een kijkje 
op www.biozoektketen.be.

Bedrijfsadvisering in de 
biologische landbouw
Wie zich wil laten begeleiden door een gespe-
cialiseerde adviseur in zijn/haar sector, kan 
een beroep doen op de regeling inzake bedrijfs-
advisering in de biologische landbouw. Omdat 
ook dit advies door een erkende adviseur door 
de Vlaamse overheid gesubsidieerd wordt, 
geniet je een aanzienlijke korting (50% tot 
75%) op de factuur.
Op de website www.lv.vlaanderen.be/bio vind 
je een overzicht van de erkende bedrijfsadvi-
seurs en de erkende centra die advies geven 
over de biologische productie. Indien je een 
beroep doet op één van hen, kom je in 
aanmerking voor de korting.
Er zijn twee soorten bedrijfsadvies. Enerzijds 
is er omschakelingsadvies en de opmaak van 

het biobedrijfsplan. Dit advies is gericht op de 
omschakeling zelf. Hoe zal je bedrijf eruitzien 
als je omschakelt naar de biologische 
productie? Anderzijds is er startersadvies en 
bedrijfsadvies. Dit is eerder gericht op teelt-
techniek, onkruidbestrijding enzovoort, maar 
ook marktperspectieven en bedrijfseconomie 
komen aan bod.
Elke soort advies heeft een specifiek subsidie-
percentage en een plafond. 
Meer informatie kan je vinden op de website 
www.lv.vlaanderen.be/bio. 

CCBT
Het CCBT, Coördinatiecentrum voor Praktijk-
onderzoek Biologische Teelt, verbindt de 
Vlaamse proefcentra en de sector. Op de 
website kan je als land- of tuinbouwer 
gemakkelijk zoeken naar de nieuwste 
technische informatie en naar resultaten van 
proeven gericht op de biolandbouw. Het CCBT 
verspreidt ook geregeld een nieuwsbrief. Meer 
info op: www.ccbt.be 

Bio zoekt Boer
Informeert en adviseert over omschakelen 
naar de biologische productie.
 
Sander Van Haver 
G 0470 26 66 60 
sander.van.haver@biozoektboer.be

Eveline Driesen 
G 0494 71 22 07
eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be

Ignace Deroo 
G 0478 42 46 35
ignace.deroo@boerenbond.be

Bio zoekt Keten
Informeert over de marktkansen en afzetka-
nalen voor biologische producten.

Paul Verbeke
paul.verbeke@bioforumvl.be
T 03 286 92 68 

Marijke Van Ranst
T 03 286 92 67
marijke.vanranst@bioforumvl.be

Percentage  
van het  
contractbedrag 
(exclusief btw) 

Maximaal plafond voor de 
landbouwer/land- en tuinbouw-
school voor alle contracten per 
soort advies samen (euro)

Omschakelingsadvies 75 510

Biobedrijfsplan 75 960

Startersadvies 75 3.200

Bedrijfsadvies 50 4.000

Diestsevest 40, 3000 Leuven
info@biozoektboer.be  - facebook.com/biozoektboer
www.biozoektboer.be

Regine Beerplein 1 bus E305, 2018 Antwerpen
www.biozoektketen.be

Het project wordt financieel gesteund 
door de Vlaamse Overheid
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Contacteer één van de consulenten van Bio zoekt Boer en bekijk wat de kansen 
en knelpunten voor omschakeling zijn op jouw bedrijf.

http://www.biozoektketen.be
http://www.lv.vlaanderen.be/bio
http://www.lv.vlaanderen.be/bio
http://www.ccbt.be
mailto:paul.verbeke@bioforumvl.be
mailto:paul.verbeke@bioforumvl.be
mailto:info@biozoektboer.be
http://www.biozoektketen.be

