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Veelgestelde vragen pre-ecoregelingen 2022

VOEDERMANAGEMENT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WAT GEBEURT ER ALS IK IN DE LOOP VAN HET JAAR
VERANDER VAN MAATREGEL EN/OF STARTDATUM?
 Na de subsidieaanvraag kan de landbouwer tot en met 31 augustus 2022:
o de gekozen startdatum nog wijzigen;
o beslissen om de verbintenis te wijzigen naar een andere maatregel dan degene waarvoor
de verbintenis in de verzamelaanvraag initieel werd aangegaan.
 De dagen vóórafgaand de gewijzigde startdatum waarop de initiële maatregel al is toegepast,
komen dan niet meer in aanmerking voor de subsidie. Hetzelfde geldt voor de dagen vóórafgaand
de startdatum van de gewijzigde maatregel.
 De landbouwer kan tot 31 december 2022 de verbintenis stopzetten. Hierdoor komt hij niet meer
in aanmerking voor de subsidie.

WAAR VIND IK MEER INFORMATIE OVER HOE IK DE
MAATREGEL MOET TOEPASSEN OP MIJN BEDRIJF?
 Op het rundveeloket vindt u handige informatie over:
o Economische voordelen
o Neveneffecten
o Praktische toepasbaarheid
o Bedrijfseconomische effecten
o …
 We raden sterk aan hier naartoe te gaan als u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen.
 Link: Maatregelen | RUNDVEELOKET (klik de maatregel aan die u gekozen hebt of waar u meer
over wil weten).
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IS HET VERPLICHT DE TOEDIENINGSPERIODE (200 OF 355
DAGEN) PER KOE VOLLEDIG AF TE RONDEN?
 Voorlopig is de vergoeding van de voedermaatregel voorzien voor het jaar 2022 en wordt die dus
beperkt tot 31 december 2022.
 De toedieningsperiode wordt gedefinieerd als een termijn van 200 of 355 opeenvolgende dagen

vanaf de kalvingsdatum van elke melkkoe.

 Dit is noodzakelijk om een goede opvolging te verzekeren van het aantal dierdagen dat de
melkkoeien het voeder hebben gekregen en dat de basis vormt voor de betaling van de
vergoeding en de berekening van de reductie van enterische emissies in 2022.
 Dat aantal dierdagen in 2022 wordt dus gebruikt als basis voor de vergoeding (basisbedrag maal
het aantal dierdagen in 2022) en voor de reductie van emissies.

3.1.1 Mag de toedieningsperiode van exact 200 dagen ook nog doorlopen in 2023?
Anders is het niet mogelijk voor sommige landbouwers om deze periode nog af
te ronden?
 De 200 dagen zullen voor een deel van de veestapel inderdaad doorlopen in 2023, maar de
daaraan gekoppelde dierdagen zullen niet meer uitbetaald worden bij deze pre-ecoregeling.
 We kunnen niet vooruitlopen op de zaken, maar het is wel de bedoeling om in het
gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de periode 2023-2027 door te gaan met een
maatregel waarbij de bedrijven die in 2022 de maatregel hebben opgestart, die maatregel ook
kunnen verder zetten in 2023.

WAT BEDOELT MEN MET ‘OP DROGESTOFBASIS’?
 Wanneer er wordt gesproken over ‘op drogestofbasis’ gaat het over het drogestofgehalte van
zowel het ruwvoeder als het krachtvoeder.

WAT IS DE INVLOED VAN DE VERSCHILLENDE
MAATREGELEN OP DE MESTSAMENSTELLING? WAAR DIEN
IK REKENING MEE TE HOUDEN?
 De maatregelen worden goedgekeurd door een ‘wetenschappelijke werkgroep ad hoc’ waarbij ook
gekeken wordt naar eventuele neveneffecten.
 De informatie over mogelijke neveneffecten vindt u terug op het rundveeloket: Maatregelen |
RUNDVEELOKET.

WORDT ER EEN APART BUDGET VOORZIEN VOOR DEZE
MAATREGEL?
 Het budget (+/- 1 miljoen EURO) voor de pre-ecoregeling in 2022 komt volledig ten laste van het
departement en het Vlaamse Klimaatfonds in een verhouding van 35/65. Het is dus 100% Vlaamse
steun.
 Het budget voor de voedermaatregel staat volledig apart van dat van de 5 andere preecoregelingen. Er zal dus ook geen mogelijkheid zijn tot verschuiven bij een overschot of tekort.
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