
Handleiding aanvraag Kratos adviezen 

Als eerste dient u rekening te houden met volgende punten: 

- Kratos is enkel toegankelijk voor GLB – actieve landbouwers 

- Bio-landbouwers kunnen geen advies aanvragen voor module 1 en 2 

- U kunt over de looptijd van kratos 1 (2016) en 2 ( 2017-2018) over elke module maximaal 1x advies aanvragen 

- Enkel starters kunnen 2x advies aanvragen voor module 1 en 2 

- Indien u advies wilt aanvragen voor module 1 of 2, dient er eerst een advies aangevraagd te worden voor één van volgende modules: 5a, 5b, 5c, 

6a, 6b, 7a, 7b, 8 of 9. Tenzij er in Kratos 1 een advies rond biodiversiteit, klimaat, water, bodem of arbeidsveiligheid is uitgevoerd.  

o Liba kan u hierbij helpen voor module: 5b, 6b, 7b of 9. 

- De modules die u al hebt aangevraagd in kratos 1, kunt u niet nogmaals aanvragen in Kratos 2 

Aanvraag indienen 
Hiervoor dient u zich aan te melden op e-loket d.m.v. uw identiteitskaart en de PIN code. 

- www.landbouwvlaanderen.be 

- Tegel ‘meer aanvragen’  

 
 

 

 

http://www.landbouwvlaanderen.be/


 

 

- Tegel ‘KRATOS’ 

 
- Hierna krijgt u een keuzemenu met volgende opties: 

o Adviesportefeuille: dit geeft weer welke adviezen u nog kunt aanvragen binnen kratos 2 en welke al zijn aangevraagd in kader van kratos 1 

o Adviesaanvragen: hier kunt u zien welke aanvragen al zijn ingediend binnen kratos 1 en/of 2. Bovenaan staat ook omschreven hoeveel u er 

nog kan indienen binnen kratos 2 (periode 2017 – 2018) 

o Nieuwe adviesaanvraag: via deze weg kunt u een nieuwe aanvraag indienen (hierop dient u te klikken) 

 
- Hierna krijgt u onderstaand scherm. Hierop kunt u aanduiden voor welke module u een advies wilt aanvragen 

o Hou hiermee rekening dat indien u Module 1 of 2 wilt aanvragen dat er eerst een aanvraag voor arbeidsveiligheid dient geweest te zijn 

binnen kratos 1 of dat u eerst een aanvraag indient voor module 5B, 6B, 7B of 9 

1. Van zodra we deze hebben kunnen bevestigen kunt u module 1 of 2 aanvragen 

o Indien u kiest voor module 2 is er de keuze tussen: 

1. Bedrijfseconomisch advies: kies hiervoor indien u geen LIBA boekhouding heeft 

2.  Bedrijfseconomisch advies + opstellen bedrijfeconomische boekhouding: kies hiervoor indien u klant bent bij Liba 



 
- Hierna dient u de adviesdienst aan te duiden door het bolletje ‘ik kies zelf één of meerdere adviesdiensten’ aan te vinken 

o Daaronder heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een adviesdienst 

o Hier is het belangrijk dat u zowel Liba/Cowdashboard als BE & Partners en Creëlle Kathleen aanduidt!  

 
 



- Hierna kiest u rechts bovenaan op de blauwe knop ‘indienen’ 

 
- Hierna krijgt u nog een kader waar het mogelijk is extra mailadressen toe te voegen. 

- Daaronder dienen er nog twee bolletjes aangevinkt te worden, hierna klikt u nog een laatste keer rechts bovenaan op ‘indienen’ 

 
- Hierna krijgt u een overzicht van de ingediende adviesaanvragen over kratos 1 en 2 

o Als alles goed is ingediend staat er als status ‘ingediend door de landbouwer’ indien er staat ‘in bewerking’ wil dit zeggen dat de 

adviesaanvraag niet volledig is ingediend en dat u dus niet alle stappen heeft doorlopen. 

Bij vragen mag u steeds contact opnemen met evelien.voermans@liba.be 


