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Informatienota 
 

Bijdragesysteem voor hardfruit op basis van teeltoppervlakte 
 
Naar een nieuw bijdragesysteem  
Vanaf 1 september 2008 is er voor hardfruit (appelen en peren) een nieuw bijdragesysteem voor de 
promotiefondsen in voege getreden. In het verleden werden de bijdragen berekend op basis van het aantal in 
de handel gebrachte groeperingverpakkingen. In het nieuwe systeem worden de bijdragen geïnd op basis van 
de teeltoppervlakte (hectareheffing) en de bijdragen worden rechtstreeks en jaarlijks aan de telers 
aangerekend. Via de ‘verzamelaanvraag’ is er bij het Agentschap Landbouw en Visserij nauwkeurige informatie 
ter beschikking over de verschillende land- en tuinbouwteelten en teeltoppervlakten op bedrijfsniveau; aan de 
hand hiervan worden de bijdragen berekend.  
 
Bijdrage  
De bijdrage bedraagt voor appelen en peren 40 euro per hectare teeltoppervlakte met een minimum van 50 
euro per bedrijf. Deze bijdrage is verplicht voor alle in Vlaanderen gevestigde telers en is ook van toepassing op 
percelen die buiten het grondgebied ‘Vlaanderen’ gelegen zijn. Via uitwisseling van de teeltoppervlaktegegevens 
tussen Vlaanderen en Wallonië zal VLAM kunnen beschikken over de nodige basisinformatie voor het 
aanrekenen van de bijdragen op de in Wallonië gelegen percelen van Vlaamse telers. Eenzelfde aanpak geldt 
voor de in Nederland gelegen percelen.  
Belangrijk: voor andere fruitsoorten dan appelen en peren (aardbeien, kersen, pruimen, ...) blijft de bestaande 
regeling in voege – de verschuldigde bijdrage blijft vastgesteld op 1 cent per groeperingsverpakking en de inning 
gebeurt op dezelfde wijze als voorheen.   
 
Inning bijdragen appelen en peren  
Het te betalen bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens beschikbaar via de verzamelaanvraag. 
VLAM verstuurt de facturen in de loop van de maand februari. Bij niet-betaling volgt er 6 weken na de 
factuurdatum een aanmaning – na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn (4 weken) volgt er een 
ingebrekestelling. Bij de ingebrekestelling worden er kosten en verwijlintresten aangerekend. Bij niet-betaling 
binnen de 4 weken wordt het dossier overgemaakt aan de invorderingscel van de Vlaamse Gemeenschap (al dan 
niet via het inschakelen van een deurwaarder).  
 
Exceptionele verliezen  
Bij exceptionele verliezen aan teelten kan de teler een gedeelte van zijn promotiebijdrage terugvorderen. 
Hieronder werden de voorwaarden en de te volgen procedure beschreven. Alleszins dient de bijdrage zoals 
gefactureerd betaald te worden. Terugvordering gebeurt nadien – het terug te vorderen bedrag wordt berekend 
aan de hand van de fiscale aangifte en van de afrekening daarvan. De uitwerking van de regeling voor 
terugvordering is gebaseerd op de overeenkomst met de federale overheidsdienst financiën m.b.t. de 
‘Forfaitaire grondslagen van aanslag, vastgesteld voor de laagstamfruitteelt’.  
 
 
 
 



 
Procedure voor terugvordering van een gedeelte van de bijdrage bij exceptionele verliezen:  
 
1)   Indien er zich een exceptioneel verlies (minstens 20 % verlies in productie) heeft voorgedaan dient de teler 
de schade te melden aan VLAM d.m.v. een proces-verbaal opgemaakt door de ‘Commissie tot vaststelling van 
schade aan teelten’. Indien de Commissie niet werd bijeengeroepen, dient de teler een bewijs aan te leveren 
waaruit blijkt dat hij via een aangetekend schrijven zijn gemeentelijke overheid heeft verzocht om de Commissie 
bijeen te roepen. Dit proces-verbaal of vervangend bewijs dient binnen een periode van twee maanden na 
ontvangst van de bijdragefactuur verzonden te worden naar VLAM.  VLAM houdt het dossier in dit geval in 
beraad in afwachting van de verdere afhandeling.  
 
2)   In het volgende kalenderjaar dient de teler de volgende documenten te bezorgen aan VLAM:  
voor bedrijven in een forfaitair belastingsstelsel: 
-  Kopie van de fiscale aangifte met de bijlagen voor de rubriek 1606 (exceptionele verliezen).  
   Op de bijlagen staat het volgende vermeld:  

- opbrengsten + groei-jaren appelen  
- opbrengsten + groei-jaren peren  

-  Kopie van het aanslagbiljet  
 
voor bedrijven met een volledige boekhouding: 
Deze bedrijven dienen het formulier “Aanvraag recuperatie promotiebijdrage na exceptioneel  
verlies“ (zie bijlage 1) in te vullen.  
Hierop dienen de volgende gegevens te worden ingevuld:  

- opbrengsten + groei-jaren appelen  
- opbrengsten + groei-jaren peren  

 
Tevens dient een kopie van de leveringsborderellen betreffende de verkoop van appelen en peren voor het jaar 
waarop de bijdrage betrekking heeft, bijgevoegd te worden. (Voor de bijdrage die in februari 2009 gefactureerd 
wordt, gaat het om de borderellen uitgeschreven van 1 september 2008 tot 30 augustus 2009).  
Deze documenten dienen vóór 1 november aan VLAM overgemaakt te worden.   
 
Om voldoende controle te kunnen uitoefenen op het correct invullen van de aangeleverde gegevens, wordt aan 
de bedrijven met een volledige boekhouding gevraagd om jaarlijks aan VLAM een overzicht door te geven van 
de percelen met appelen en peren met voor elk perceel de vermelding van de groei-jaren en de opbrengsten. 
Dit dient te gebeuren aan de hand van het formulier ‘jaarlijkse aangifte groei-jaren’ (zie bijlage 2). Dit document 
dient elk jaar binnen een periode van twee maanden na ontvangst van de bijdragefactuur aan VLAM te worden 
overgemaakt. Indien dit niet jaarlijks werd overgemaakt, zal er geen beroep kunnen gedaan worden op de 
terugbetalingsregeling ingeval van exceptionele verliezen.   
 
3)   De documenten ter staving van een exceptioneel verlies (fiscale aangifte en aanslagbiljet) dienen vóór 1 
november van het jaar volgend op de aanrekening van de bijdrage aan VLAM te worden overgemaakt. Deze 



 
deadline geldt zowel voor bedrijven in een forfaitair belastingsstelsel als voor bedrijven met een volledige 
boekhouding.  
 
4)   Indien uit de belastingsaangifte  en afrekening ervan blijkt dat er een omzet werd gerealiseerd die meer dan 
20 % lager ligt dan de gemiddelden van het barema wordt het gedeelte van de bijdragen dat overeenkomt met 
de geleden schade, mits rekening te houden met een franchise van 20 %, aan de teler terugbetaald.  De 
terugbetaling gebeurt in de loop van de maand november van het jaar na het aanrekenen van de bijdrage. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


