
Steunmelding Europese Unie 
 

Verordening (EU) nr. 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014 (Groepsvrijstelling 

Landbouw) verklaart bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en 

in plattelandsgebieden verenigbaar met de interne (Europese) markt. Enkel kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) komen in aanmerking voor steun.  

 

De hierna opgesomde steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I en ll van de 

Verordening (EU) Nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. 

 

Nominatief toegekende subsidies door de dienst landbouw: 

 

Subsidie aan Proefcentra 
Ter ondersteuning van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en het praktijkonderzoek 

in de land- en tuinbouw verleent de Provincie Vlaams-Brabant steun via een jaarlijkse 

werkingstoelage aan het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw, het 

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten vzw en de Bodemkundige Dienst 

van België. 

 

Meer informatie: www.irbab-kbivb.be; www.vcbt.be en www.bdb.be.  

 

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese 

Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: Steun voor 

acties inzake kennisoverdracht en voorlichting. 

 

Subsidie aan de Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant 
De Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant geeft advies, voert projecten uit en 

subsidieert land- of tuinbouwers en verenigingen om de sector te ondersteunen.  

De Provincie voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van de Provinciale 

Landbouwkamer tussen te komen.  

 

Meer informatie over de werking van de Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant via 

els.corbeels@boerenbond.be  

 

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese 

Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 24: Steun voor 

afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten. 

 

  

http://www.irbab-kbivb.be/
http://www.vcbt.be/
http://www.bdb.be/
mailto:els.corbeels@boerenbond.be


Subsidie aan WERKERS agro bedrijfshulp 
WERKERS zorgt voor een gepaste vervanger voor land- en tuinbouwers in geval van ziekte, 

overlijden, ongeval, vakantie of andere familiale gebeurtenissen. De Provincie Vlaams-

Brabant voorziet een jaarlijkse subsidie om in de werkingskosten van WERKERS tussen te 

komen. 

 

Meer informatie: www.werkers.be  

 

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese 

Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 23: Steun voor 

bedrijfsvervangingsdiensten in de landbouw 

 

Subsidie aan Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant 
Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant focust zich op het praktijkonderzoek van witloof 

en innovatieve teelten. De Provincie Vlaams-Brabant verleent steun via een jaarlijkse 

werkings- en investeringstoelage. 

 

Meer informatie: http://www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw  

 

Deze steunmaatregel is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese 

Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 op basis van artikel 21: Steun voor 

acties inzake kennisoverdracht en voorlichting. 

 

http://www.werkers.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw

