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Gratis advies met KRATOS- Raad op maat 

Kratos is een subsidiesysteem dat het mogelijk maakt om gratis advies aan te vragen voor 

uw bedrijf over meerdere onderwerpen, verdeeld in adviesmodules. 

Liba kan u via Kratos ondermeer een gratis ondernemingsplan aanbieden in combinatie 

met de bespreking van uw boekhouding en een check over de arbeidsveiligheid en 

randvoorwaarden. Zo krijgt u een volledige financiële analyse van de huidige en 

toekomstige situatie van uw bedrijf. 

 

Liba is erkend voor volgende modules:  

• Module 1: Ondernemingsplan 

• Module 2: Bedrijfseconomisch advies 

o Bespreken van uw bedrijfseconomische boekhouding 

o En/of verwerking van uw bedrijfseconomische boekhouding (voor Liba clienten) 

• Module 3: Randvoorwaarden 

Aan de hand van een checklist gaan we na welke voorwaarden voor uw bedrijf van 

toepassing zijn en op welke manier deze nageleefd moeten worden. 

• Module 9: Arbeidsveiligheid 

 

Enkele belangrijke voorwaarden: 

• Kratos is enkel toegankelijk voor GLB – actieve landbouwers 
• Bio-landbouwers kunnen geen advies aanvragen voor module 1 

• 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 of 2 een advies rond biodiversiteit, klimaat, 

water, bodem of arbeidsveiligheid is uitgevoerd.  

o Indien niet kan Liba u hierbij helpen voor module 9 

• U kunt over de looptijd van Kratos 1 en 2 (2016-2018) en Kratos 3 (2019-2020) over 

elke module maximaal 1x advies aanvragen. Enkel starters kunnen 2x advies aanvragen 

voor module 1 en/of module 2. 

 

 



Onze adviezen dienen uitsluitend te worden beschouwd als richtinggevend en zijn niet bindend. Enkel documenten van ons bureau 
met een gehandtekende vermelding goed voor uitvoering kunnen als werkdocument worden gebruikt. Onze algemene voorwaarden 

zijn van toepassing, deze zijn terug te vinden op de website www.liba.be/voorwaarden. 
RPR Tongeren BTW: BE 0895.492.419 

 

Veder in dit bundeltje kunt u een detail vinden van de modules en een handleiding hoe u een 

aanvraag kunt indienen.  

Indien uw aanvraag goed is ingediend krijgt u een bevestigingsmail, gelieve deze door te 

sturen naar evelien.voermans@liba.be. 
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Module 1: Ondernemingsplan 

Wilt u weten hoe uw inkomen evolueert de komende jaren? 

Aan de hand van een ondernemingsplan stellen wij een cashbegroting op. Hiermee wordt 

beoordeeld of het bedrijf in de huidige situatie en na eventuele investeringen financieël 

gezond blijft.  

Aan de hand van uw bedrijfseconomische boekhouding en technische kengetallen wordt de 

evolutie van je inkomen in beeld gebracht. Denk hierbij aan financieringen die aflopen, 

inflatie op vaste kosten, afbouw van bedrijfstoeslag etc, welke allen invloed hebben op je 

inkomen. 

Vanuit de huidige situatie wordt verder geredeneerd over toekomstige investeringen. Deze 

investeringen samen met de omzetgroei, extra kosten (voeraankoop, mestafzet, arbeid, 

financiering) en de te realiseren doelen kunnen we opnemen in uw bedrijfsplan om zo uw 

toekomstig inkomen te berekenen. Eveneens schatten we de kost van verschillende risico’s 

in.  

Een goed onderbouwd bedrijfsplan kan u gebruiken in overleg met uw bank. 

Het bedrijfsplan bestaat dus uit 2 onderdelen: 

- Het inkomen bij de huidige situatie voor de komende jaren

- Een managementsprognose

Wilt u een gratis ondernemingsplan via kratos aanvragen? Dit kan u via 

www.landbouwvlaanderen.be, een handleiding vindt u achteraan.   
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Module 2 : Bedrijfseconomisch advies 

Wilt u een uitgebreide boekhouding met een kwaliteitsvolle technische en economische 

bespreking?  

Er zijn twee mogelijkheden: 

• Via Kratos kunnen we uw boekhouding volledig gratis verwerken en bespreken.

• U kan uw niet- Liba boekhouding laten bespreken gesubsidieerd via Kratos. In deze

bespreking zal uw bedrijf zowel economisch als technisch vergeleken worden met de

Liba gemiddelden. Op deze manier trachten we samen uw inkomen en management

naar een hoger niveau te tillen.

Indien u geen Liba boekhouding hebt gelieve dan contact op te nemen met kantoor door te 

bellen naar 089/46.46.06 en te vragen naar Evelien. Zodat u zeker de juiste aanvraag 

indient.  

Wilt u een gratis bedrijfseconomisch advies via kratos aanvragen? Dit kan u via 

www.landbouwvlaanderen.be, een handleiding vindt u achteraan.  
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Module 3 : Randvoorwaarden 

Weet u nog aan welke randvoorwaarden u moet voldoen? Voldoet u nog aan de 

verplichtingen welke nageleefd moeten worden?  

Via Kratos kunnen we gratis voor u nagaan aan welke randvoorwaarden u moet voldoen om 

rechtstreekse steun te kunnen krijgen. Zo kan het zijn dat er specifieke voorwaarden zijn 

waar u aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld maar aan de focusgebieden. 

Door middel van een rondgang op uw bedrijf en het overlopen van een checklist gaan we na 

aan welke voorwaarden jou bedrijf moet voldoen en of deze nageleefd worden. 

Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de wijzigingen welke in 2016 en 2017 gebeurd zijn? 

- Erosiebestrijding

- Nitraatrichtlijnen in het kader van MAP 5

- Fytolicentie

- Vanggewas voor focusbedrijven met categorie 3

- Bijhouden van het gebruik van diergeneesmiddelen

Randvoorwaarden zorgen voor een beter evenwicht tussen landbouw en het milieu en 

hebben betrekking op: 

- Het milieu, klimaatverandering en goede landbouwconditie van grond

- De volksgezondheid, de dierengezondheid en de gezondheid van planten

- Het dierenwelzijn

Wilt u een gratis randvoorwaarden advies via kratos aanvragen? Dit kan u via 

www.landbouwvlaanderen.be, een handleiding vindt u achteraan.   
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Module 9 : Arbeidsveiligheid 

Loopt u een arbeidsrisico op uw bedrijf? Wist u dat landbouw naar arbeidsveiligheid bij de 

slechtste van de klas hoort? 

Op Europees niveau heeft de land- en tuinbouwsector na de visserij, de bouw en de 

zorgsector het grootste aantal ongevallen per jaar. Gemiddeld gebeuren er in de Belgische 

land- en tuinbouwsector 680 ongevallen per jaar, waaronder 8 met dodelijke afloop. 

Het is daarom dus zeer belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de arbeidsveiligheid 

van uw bedrijf. Door een rondgang op uw bedrijf en het overlopen van een checklist gaan 

we na waar de grootste risico’s liggen op uw bedrijf. 

Samen met u gaan we op zoek naar een passend advies voor uw bedrijf, door een eerste 

sensibilisatie van de problematiek. 

Wilt u een gratis advies rond arbeidsveiligheid voor uw bedrijf via kratos aanvragen? Dit kan 

u via www.landbouwvlaanderen.be, een handleiding vindt u achteraan.
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Handleiding 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’  

 

- Tegel ‘KRATOS’ 

 

- Hierna krijgt u een keuzemenu met volgende opties: 

o Adviesportefeuille: dit geeft weer welke adviezen u nog kunt aanvragen 

binnen kratos 3 en welke al zijn aangevraagd in kader van kratos 1 en 2 

o Adviesaanvragen: hier kunt u zien welke aanvragen al zijn ingediend binnen 

kratos 1 en 2. Bovenaan staat ook omschreven hoeveel u er nog kan indienen 

binnen kratos 3 (periode 2019 – 2020) 

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 
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o Hou hiermee rekening dat indien u module 1 en/of 2 wilt aanvragen dat er 

eerst een aanvraag voor een milieumodule dient geweest te zijn binnen kratos 

1 en 2 of dat u eerst een aanvraag indient voor module 9. 

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

aanvragen 

 

- 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. Hierbij 

kiest u voor ‘Liba/Cowdashboard’ 

 

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

 


