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Vlaams GLB-Strategisch Plan

Communicatie = onder voorbehoud!

- Huidige informatie 
= gebaseerd op door EC goedgekeurd Vlaams GLB-Strategisch Plan

- Maar: Vlaamse besluitvorming is nog niet definitief 



Onder 
voorbehoud

Agromilieu-klimaatmaatregelen (AMKM) en ecoregelingen (ER)

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (diergebonden
steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Dier-gerelateerde maatregelen

AMKM ER

Landbouwpraktijken ondersteunen die gunstig zijn voor het klimaat, het 
milieu of de biodiversiteit

Vrijwillig

Meestal meerjarig 1-jarig (hernieuwbaar)

Maatregel-afhankelijk Actieve landbouwer

https://lv.vlaanderen.be/subsidies/diergebonden/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-2023-2027
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Dier-gerelateerde maatregelen

Behoud lokale veerassen (AMKM)
Runderen
Schapen
Geiten
varkens

Voedermanagement bij rundvee (ER)
Melkvee
Vleesvee

Antibiotica-reductie (AMKM)



Lokale veerassen 

Noodzaak interventie

Behoud van genetische diversiteit
Basis behoud diversiteit op platteland
Diversiteit is de motor voor selectie en aanpassingen 
Levende genenbank
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Lokale veerassen

Vijfjarige agromilieumaatregel

Ook voor niet-GLB-actieve landbouwer

Dieren ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek
CRV
SLE, KHV
Vlaamse Pietrainfokkerij
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Lokale veerassen 
runderen

Cfr. huidige maatregel

Min. 10 – max. 125 vrouwelijke dieren

Rassen
Rood ras, wit-rood ras, Belgisch wit-blauw dubbeldoelras, Kempens 
roodbont

250 euro/rund

280 euro/rund wanneer MPR
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Lokale veerassen 
runderen

Een rund komt in aanmerking voor subsidie als:

▪ het gedurende het hele verbintenisjaar correct en op tijd 
geïdentificeerd en geregistreerd is;

▪ het als raszuiver fokdier ingeschreven is in de hoofdsectie van 
het stamboek (volgens de voorwaarden van het stamboek);

▪ het een vrouwelijk dier is;
▪ het minstens zes maanden oud is op 1 januari van het 

verbintenisjaar of bij vervanging;
▪ het aanwezig is op een van de plaatsen die aangegeven zijn in de 

laatste verzamelaanvraag van de landbouwer.
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Lokale veerassen 
schapen en geiten

Cfr. huidige maatregel

Min. 10 – max. 500 dieren

Rassen
Ardense voskop, Belgisch melkschaap, Entre-Sambre-et-Meuse, 
houtlandschaap, Kempens schaap, Lakens schaap, Mergellandschaap, 
Vlaams kudde schaap, Vlaams schaap
Kempense geit, Vlaamse geit, Belgische hertegeit

40 euro/dier (beperkt tot aantal bij landbouwer geboren 
lammeren dat in stamboek is geregistreerd, tussen 1 september van  
jaar vóór verbintenisjaar en 31 augustus van verbintenisjaar)
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Lokale veerassen 
schapen en geiten

Een schaap of geit komt in aanmerking voor subsidie als:

▪ het gedurende het hele verbintenisjaar correct en op tijd 
geïdentificeerd en geregistreerd is;

▪ het als raszuiver fokdier ingeschreven is in de hoofdsectie van 
het stamboek (op tijd en volgens de voorwaarden van het 
stamboek);

▪ het minstens één jaar oud is op de uiterste indieningsdatum van 
de verzamelaanvraag of bij vervanging;

▪ het aanwezig is op een van de plaatsen die aangegeven zijn in de 
laatste verzamelaanvraag van de landbouwer.
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Lokale veerassen
varkens

Nieuwe maatregel

Min. 5 – max. 125 vrouwelijke dieren

Rassen
Belgisch landras, Piétrain

100 euro/dier (beperkt tot aantal productieve zeugen dat in 
stamboek is geregistreerd en dat in verbintenisjaar een correct 
geregistreerde worp heeft)
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Lokale veerassen
varkens

Een varken komt in aanmerking voor subsidie als:

▪ het als raszuiver fokdier ingeschreven is in de hoofdsectie van 
het stamboek (op tijd en volgens de voorwaarden van het 
stamboek);

▪ het minstens één jaar oud is op de uiterste wijzigingsdatum van 
de verzamelaanvraag of bij vervanging;

▪ het een vrouwelijk dier is;
▪ het aanwezig is op een van de plaatsen die aangegeven zijn in de 

laatste verzamelaanvraag van de landbouwer.
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Verzamelaanvraag – lopende 
verbintenissen PDPO III

Keuze maken
Stopzetten zonder terugvordering
Verderzetten onder de nieuwe voorwaarden
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Verzamelaanvraag –
nieuwe verbintenissen
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icoon – nieuwe verbintenis 
toevoegen

Ras kiezen
Aantal dieren kiezen



Voedermanagement

Noodzaak interventie

Klimaatdoelstellingen – elke sector moet emissie broeikasgassen 
reduceren (CO2, CH4)

Herkauwers => CH4 door penswerking

Convenant Enterische Emissie
Tussentijdse evaluatie in 2025
O.a. voedermaatregelen
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Voedermanagement

Eénjarig (ER)

Melkvee cfr. pre-ecoregelingen
4-8 cent/dier/dag

Vleesvee (nitraat): dieren van min. 6 maanden
4 cent/dier/dag
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Voedermanagement

Geëxtrudeerd/geëx-
pandeerd lijnzaad

Nitraat 3-NOP
Combinatie nitraat met 

koolzaadvet of 
geëxtrudeerd/geëxpandeerd 

lijnzaad

Bierdraf en 
koolzaadschroot

Koolzaadvet

Onder 
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Melkvee: 5 verschillende maatregelen, 2 combinaties

Vleesvee: Nitraat



Voedermanagement

Subsidievoorwaarden?

 Verbintenis afsluiten

 Verbintenistermijn van 1 jaar met

Startdatum: 01/01/2023

einddatum: 31/12/2023

Toedieningsperiode:

200 of 355 dagen, afhankelijk van voedermaatregel (zie verder)

Voor elk rund verschillend: vanaf kalfdatum + 200 of 355 dagen

MAAR alleen betaling voor de periode die valt binnen 
verbintenistermijn
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Verbintenistermijn versus toedieningsperiode 
(200 dagen)

Kalfdatum koe 
2: 01/01/2023

Kalfdatum koe 3: 
09/06/2023

Kalfdatum koe 4: 
09/08/2023

2022 2024

apr mei jun jul aug sep okt nov dec

01/01/2023 -
31/12/2023

Verbintenistermijn ecoregeling voedermanagement melkvee

01/01/2023 - 23/5/2023toedieningsperiode koe 1: 143 dagen 

01/01/2023 - 19/07/2023toedieningsperiode koe 2: 200 dagen

09/06/2022 - 26/12/2023toedieningsperiode koe 3: 200 dagen

09/08/2023 -
31/12/2023

toedieningsperiode koe 4: 144 dagen

Kalfdatum
koe 1: 
4/11/2022

nov   | dec    || jan    | feb    | maa | apr    | mei    | jun    | jul    | aug    | sep    | okt    | nov    | dec   || jan   | feb 

2023
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Voedermanagement bij melkvee
Subsidievoorwaarden?

 Maatregel toepassen voor alle melkkoeien van bedrijf

 Een melkkoe komt in aanmerking voor subsidie als:

▪ het de hele verbintenistermijn correct en op tijd geïdentificeerd 
en geregistreerd is;

▪ het aanwezig is op een van plaatsen die aangegeven zijn in 
laatste verzamelaanvraag;

▪ het in Sanitel geregistreerd is als vrouwelijk rund van rastype
“melk”;

▪ het op 1 januari gekalfd heeft en toedieningsperiode nog loopt, 
of zal kalven in 2023;

▪ de betrokken kalveren op tijd geïdentificeerd en in Sanitel
geregistreerd zijn.
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Voedermanagement bij vleesvee
Subsidievoorwaarden?

 Maatregel toepassen voor al het vleesvee > 6 maanden van het 
bedrijf

 Een dier komt in aanmerking voor subsidie als:

▪ het de hele verbintenistermijn correct en op tijd geïdentificeerd 
en geregistreerd is;

▪ het aanwezig is op een van plaatsen die aangegeven zijn in 
laatste verzamelaanvraag;

▪ het in Sanitel geregistreerd is met rastype “vlees” of “gemengd”.
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Voedermanagement bij melkvee

Subsidievoorwaarden?

 U beschikt vanaf 1 januari over:

▪ rantsoenberekeningen die overeenstemmen met verstrekte 
rantsoenen, waarop staat:

o samenstelling verstrekte rantsoen;

o datum waarop berekening is opgemaakt;

o periode waarin berekening wordt toegepast.

▪ facturen op uw naam die samenstelling en hoeveelheid 
veevoeders vermelden (als samenstelling niet is vermeld: ander 
bewijsmateriaal waaruit samenstelling blijkt).

 Volgende voedermaatregelen zijn combineerbaar:

Nitraat met koolzaadvet

Nitraat met geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad
Onder 

voorbehou
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Voedermanagement melkvee

 Per maatregel: specifieke voorwaarden voor verstrekte rantsoenen

Dosis (per dier, dag) Randvoorwaarden Toedienings
periode* (d)

Max bedrag
(€/dier, d)

Bierdraf + koolzaadschroot 9,9 – 12,1% bierdraf
4,4-5,4% bestendig KZS
3,2-4% onbestendig KZS

34-42% maïskuil
20-24% graskuil

200 0,08

Geëxtrudeerd/geëxpandeerd 
lijnzaad

Aanlevering van 400 g vet,
incl. 200-250 g -
linoleenzuur

Min. 40% maïskuil
Max. 30% graskuil

200 0,08

Koolzaadvet 350 g o.v.v. koolzaadschroot,
-koek, geplet of 
geëxtrudeerd zaad

200 0,08

Nitraat 1% of 10g/kg DStotale rantsoen 355 0,04

3-NOP 60 ppm/kg DStotale rantsoen 355 0,07

Combinaties Zie individuele maatregelen Zie individuele 
maatregelen

Zie 
individuele 
maatregelen

Som van 
individuele 
bedragen

* Aantal opeenvolgende dagen vanaf kalfdatum
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Voedermanagement bij vleesvee

Subsidievoorwaarden?

 U beschikt vanaf 1 januari over:

▪ rantsoenberekeningen die overeenstemmen met verstrekte 
rantsoenen, waarop staat:

o samenstelling verstrekte rantsoen;

o datum waarop berekening is opgemaakt;

o periode waarin berekening wordt toegepast.

▪ facturen op uw naam die samenstelling en hoeveelheid 
veevoeders vermelden (als samenstelling niet is vermeld: ander 
bewijsmateriaal waaruit samenstelling blijkt).
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Voorbeeld 1 – rantsoen met geëxtrudeerd
lijnzaad

Documenten aanwezig op bedrijf:

• Etiket of ander document met

=> inhoud geëxtrudeerd lijnzaad: gehalte vet en -linoleenzuur

• Totale hoeveelheid aangekocht krachtvoeder met geëxtrudeerd lijnzaad 

=> op facturen 

• Hoeveelheid verstrekt KV, samenstelling en voederwaarde rantsoen 

=> rantsoenberekening (bij elke wijziging rantsoen)

Voorwaarden: 
• 400 g vet via geëxtrudeerd lijnzaad incl. 

200 -250 g -linoleenzuur
• Min. 40% maïskuil en max. 30% graskuil

Onder 
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Voorbeeld 1 – rantsoen met geëxtrudeerd
lijnzaad

2,2 kg Linex Hisweet (18,5%) = 400 g vet en 200 à 250 g -linoleenzuur (info van 
veevoederfabrikant)

min. 40% MK: 8,66 kg DS/21,65 kg DS = 40%

max. 30% VDK: 5,4 kg DS/21,65 kg DS = 25%
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Voorbeeld 2 - Rantsoen met Bovaer 10 (3-NOP)

Documenten aanwezig op bedrijf:
• Product data sheet Bovaer 10 (3-NOP) 

• Totale hoeveelheid aangekocht krachtvoeder met 3-NOP 

=> op facturen 

• Totale hoeveelheid Bovaer  10 (3-NOP) in krachtvoeder

=> op facturen of etiket

• Hoeveelheid verstrekt KV en DS-gehalte totale rantsoen 

=> rantsoenberekening (bij elke wijziging rantsoen)

Voorwaarden: 
• 60 ppm 3-NOP (DS-

basis)
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Voorbeeld 2 - Rantsoen met Bovaer 10 (3-NOP)

1) 60 ppm 3-NOP => 
𝟐𝟐 𝒌𝒈 𝑫𝑺 𝑥 60

1000 000
=  0,00132 kg of 1,32 g 3-NOP => 1,32 g x 10 = 13,2 g Bovaer

 10 

2) Stel 0,006 kg of 6 g Bovaer  10 in 1 kg krachtvoeder  => 2,2 kg krachtvoeder x 6 g  = 13,2 
g Bovaer  10 
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Voedermanagement

Hoe aanvragen? 

Via verzamelaanvraag 2023
Indieningsdatum: 30 april 2023
Uiterste wijzigingsdatum: 31 mei 2023
Aanvraag onder ‘Dier’
Aanduiden keuze voedermaatregel

Verbintenis geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 
2023

Bij vroegtijdige stopzetting:
Maatregel afvinken in verzamelaanvraag
Landbouwer komt niet langer in aanmerking voor subsidie, geen 
uitbetaling
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Voedermanagement
Getuigenis
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Antibiotica-reductie

Noodzaak interventie

Bijdragen aan doelstellingen met betrekking tot gebruik antibiotica
Beperking gebruik => voorkomen van resistentie

Grootste reducties mogelijk bij grootste verbruikers
Op termijn leidt verminderd verbruik tot betere diergezondheid en 
lagere kosten, maar aanpassing management is nodig.
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Antibiotica-reductie

Eénjarig (AMKM), resultaatgericht

Max. 3 jaar na elkaar aanvragen 

Diersoorten: vleeskalveren, leghennen, vleeskippen, varkens 
(fokvarkens, vleesvarkens, gespeende en niet-gespeende biggen)

Varkens: reductie voor alle diercategorieën aanwezig op bedrijf
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Antibiotica-reductie

Onder 
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BD-100 waarde: aantal behandeldagen met antibiotica per 
honderd dagen (berekend door Amcra = kenniscentrum inzake 
antibioticagebruik en -resistentie bij dieren)

Doel = verbetering in BD-100 waarde met min. 10/20/30% t.o.v. 
referentie (= gemiddelde van 2 jaren voor start)

Referentie is individueel per landbouwer



Antibiotica-reductie
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Voorbeeld: bedrijf met vleeskalveren
Start in 2023 met de maatregel
Referentiewaarde = gemiddelde van 2021 en 2022
Max. BD-100 in 2023 = referentiewaarde – 10%
Max. BD-100 in 2024 = referentiewaarde – 20%
Max. BD-100 in 2025 = referentiewaarde – 30%

jaar BD-100 Max. BD-100 
voor subsidie

2021 11

2022 9

2023 10 – 10% = 9 

2024 10 – 20% = 8

2025 10 – 30% = 7

Gemiddelde = 10



Antibiotica-reductie

Aanvraag via verzamelaanvraag 2023
Jaarlijks
Aanduiden diersoort(en)
Uitwisseling met AMCRA, benchmarkrapport
2.600 euro/diersoort/bedrijf
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Meer info?

Op website www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023
Overzicht maatregelen, combinatietabellen,…
Voor elke maatregel: infofiche met voorwaarden

GLB – Subsidiewijzer: https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-
subsidiewijzer

Thematische lunchwebinars vanaf januari: 
https://lv.vlaanderen.be/agenda

Stand Departement Landbouw en Visserij op Agriflanders
Hal 4 - stand 4431

Bij uw buitendienst

http://www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023
https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-subsidiewijzer
https://lv.vlaanderen.be/agenda

