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Ingro 

Ingro is een erkende telersvereniging voor 

industriegroenten en heeft een GMO programma lopen 

waarbij telers die lid zijn van de coöperatie in aanmerking 

kunnen komen voor de uitvoering van tal van 

producentgerichte acties, gaande van gewone kosten 

zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van bodemanalyses, 

aankoop van biologische gewasbeschermingsmiddelen, 

meerkost op zaai- en plantgoed, vegaplan certificatie, 

aankoop van pc materiaal, enz., maar ook aanpassingen 

aan bestaande machines en aankoop van nieuwe 

machines zoals bijvoorbeeld plantmachines, 

schoffelmachines, oogstmachines, machines voor niet-

kerende grondbewerking enz.. zijn opgenomen in het 

GMO programma.  

 

Subsidiëring 
Voor het uitvoeren van acties moet je aan bepaalde 

voorwaarden voldoen (zie verder onder voorwaarden). 

De facturatie van de acties moet via Ingro verlopen 

waarna je als teler op die manier 38,5% GMO steun (EU 

subsidie) kan ontvangen voor de ingebrachte facturen 

van gedane kosten of investeringen die opgenomen zijn 

in het GMO programma van Ingro. 

 

  



Niet-kerende grondbewerkingsmachines 

Binnen het GMO programma van Ingro zijn er 

mogelijkheden voor subsidiëring van volgende machines 

voor niet-kerende grondbewerking:  

- Diepwerkende niet-kerende 

grondbewerkingsmachines: erosieploegen, 

toestellen met Micheltanden of andere types van 

diepwerkende niet-kerende systemen.  

 
 

- Schijveneg: bodembewerkingsmachine die 

toelaat om de stoppel, de gewasresten of de 

groenbedekker te snijden en ondiep te mengen 

met de bodem. De machine is uitgerust met 

minimum 2 rijen schijven. 
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- Ook eventuele opties bij de machines komen in 

aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn wielen, 

een (hydraulische) lift, naloopelementen zoals 

egalisatietanden, rollen, … 

 

Voorwaarden 

Om als teler in aanmerking te komen voor subsidie 

binnen deze actie moet je de actie voorafgaandelijk bij 

Ingro aanvragen en een offerte voorleggen. Bovendien 

moet minimum 50% van het areaal of de omzet van je 

teelten (excl. grasland en groenbedekkers) uit groenten 

bestaan. Als je aan deze voorwaarden voldoet krijg je 

vanuit Ingro een goedkeuringsbrief toegestuurd en kan je 

overgaan tot aankoop van de machine en kan de 

investering gefactureerd worden op naam van Ingro. 

De investering in een machine voor niet-kerende 

grondbewerking wordt in GMO afgeschreven over 5 jaar. 

Dwz dat je de subsidie voor je machine ontvangt 

gespreid over 5 jaar. De investering is gedurende de 

afschrijvingsperiode eigendom van Ingro. 

 

Meer info:  

 

jasmine.dhulster@ingrocvba.be 

051 26 01 10 
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