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Partners 



Programma

Verwelkoming – Elke Vrancken (Departement Landbouw en Visserij)

Stikstof versus methaan – Katrien Boussery (Departement Landbouw en Visserij)

Vlaams klimaatbeleidsplan en convenant enterische emissies – Koen Holmstock 
(Departement Landbouw en Visserij)

Bedrijfsmanagementsmaatregelen – Jonas Vandicke (ILVO)

Voedermanagementsmaatregelen – Liesbeth Verheyen (BFA)

Pre-ecoregeling voedermanagement bij melkvee – Laurence Hubrecht (Departement 
Landbouw en Visserij)

Vraagstelling



Stikstof versus 
broeikasgassen

Katrien Boussery (Departement Landbouw en Visserij)



Stikstof
 ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (Nox) 

Invloed op korte afstand 
= lokaal 

Gevolgen: 
- Vermesting
- Verzuring  

Aandeel landbouw in VL 
(2019): 
- NH3: 96%
- Nox: 9%



Ammoniakemissie 

Mestaanwendiging
 Uitrijregeling 
 Emissiearm uitrijden mest 

Mestopslag 
 Afdekken van mestopslag 

Stallen (vloeren, kelders) 
 Emissie-arme stallen /luchtwassers 



broeikasgassen (BKG) 

Natuurlijk 
broeikaseffect

Versterkt 
broeikaseffect

Meer warmte dat ontsnapt naar 
de ruimte Minder warmte dat ontsnapt 

naar de ruimte

Minder 
terugge-
kaatste
warmte

Meer 
terugge-
kaatste
warmte

Mondiaal probleem

Broeikasgassen: 

- CO2 – koolstofdioxide 
- N2O – lachgas (x 298)
- CH4 – methaan ( x 25)
- HFK’s – fluorkoolwaterstof (x 1430)

 samen als CO2-equivalenten 

Aandeel BKG (CO2-eq) in VL (2019): 
- 7,1 % voor landbouw 
- 5% voor veeteelt



Broeikasgasemissies 

Basis Bron: colostate.edu

Bodem koolstof

Stikstof 
opname

Biomassa

Fotosynthese 
(CO2-opname) 

Rijst



Vlaams 
klimaatbeleidsplan 
2021-2030 en 
Convenant enterische
emissies
Koen Holmstock (Departement Landbouw en Visserij)



2015: Klimaatakkoord van Parijs



Vlaams Energie- en 
Klimaatplan 2021 -2030

Van klimaatakkoord Parijs (COP21) naar VEKP 2021-2030 



Broeikasgasemissies landbouw

Non-ETSETS 
emissiehandelsysteem

landgebruik



Vlaams Energie en Klimaatplan 2021-2030

Vlaamse doelstelling verdeeld over de 
verschillende non-ETS sectoren

Landbouw 17% van totale non-ETS uitstoot 
in 2018

Landbouw moet -26% in 2030 t.o.v. 2005

Transport; 
36%

Afval; 5%
Industrie; 

14%

Gebouwen; 
28%

Landbouw; 
17%

Cijfers 
2018



Vlaams Energie en Klimaatplan 2021-2030

Verteringspro
cessen; 31%

Mestmanage
ment; 22%

Bodem; 18%

Ureum- en 
kalkgebruik; 

1%

Verwarming 
serres en 

stallen; 23%

Off-road; 4% Visserij; 1%

Cijfers 
2019



Klimaatplan 2030: doelstellingen landbouw

Landbouw: -26 % tov 2005
7,4 Mton CO2-eq  5,5 Mton CO2-eq

Verteringsprocessen: -19 %

Mestmanagement: -21 % 

Bodememissies: -19 %

Energie: -40 %



Klimaatplan 2021-30  - maatregelen landbouw



Enterische emissies 

Methaan = 46% van de totale 
landbouwuitstoot

70% van alle methaanuitstoot  van de 
landbouw door enterische emissies (30% 
door mestopslag)

89% van de enterische emissies komt van 
runderen

Koolstof-
dioxide; 

29%

Lachgas; 
25%

Methaan; 
46%

Cijfers 
2019



Convenant Enterische emissies rundvee

Bottom-up invulling geven aan deze doelstelling
Gestart maart 2019
16 partners



Partners 



Overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en partners & partners onderling

 Samen invulling geven aan het verminderen van de uitstoot van enterische emissies

Via marktgerichte en -gestuurde initiatieven, aangevuld met sensibiliserend en 
stimulerend overheidsbeleid onder meer via het nieuwe Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid

Tussentijdse evaluatie in 2025: indien niet op schema richting 2030 (-19% t.o.v. 2005)

 normerende beleidsmaatregelen



Doelstelling Convenant Enterische Emissies Rundvee
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-19%
-27%

0,44 Mton 
CO2-eq

0,68 Mton 
CO2-eq

 Verminderen enterische emissies met 19% t.o.v. 2005

 Belangrijke evaluatie in 2025



Werking en structuur

Stuurgroep

Evolutie van de 
rundveehouderij-

sector

Genetica en selectie

Dier- en veestapel-
management op 
bedrijfsniveau

Monitoring, borging 
en implementatie

Voedermanagement

Ad hoc 
wetenschappelijke 

werkgroep

Biologische 
landbouw

Communicatie

Implementatie



Bedrijfsmanagements
-maatregelen

Leen Vandaele/Jonas Vandicke (ILVO)



Reductie op bedrijfsniveau

Hogere rendabiliteit

Reductie per dier

Pre-ecoregeling subsidies



Enterische emissies reduceren: mogelijke maatregelen

• Langleefbaarheid en vervangingspercentage
• Optimale jongvee-opfok

• Doordachte gebruikskruisingen
• Dubbeldoelrassen 



Enterische emissies reduceren: mogelijke maatregelen

• Langleefbaarheid en vervangingspercentage
• Optimale jongvee-opfok

• Doordachte gebruikskruisingen
• Dubbeldoelrassen 



Langleefbaarheid en vervangingspercentage:
Wat houdt deze maatregel in?

Verbeterde gezondheid
lagere afvoer 

Langleefbaarheid 
Vervangingspercentage 

Minder vervangingsvee nodig



Langleefbaarheid en vervangingspercentage:
Wat is de impact op de methaanuitstoot?

CH4

• Geen reductiepercentage

• Minder vervangingsvee
 88 kg CH4 per vaars per jaar1

1Berekend op basis van een afkalfleeftijd van 26 maanden en de emissiefactoren uit de nationale emissie inventaris



Langleefbaarheid en vervangingspercentage:
Wat is het streefcijfer?

Gemiddelde leeftijd reforme koe > 6j
 Gemiddeld in Vlaanderen = 5,2j1

Vervangingspercentage: <30%
 Gemiddelde in Vlaanderen =29,71

1Landbouw Monitoringsnetwerk, 2019, kengetallen melkvee

Mogelijke klimaatwinst = bedrijfsafhankelijk 



Langleefbaarheid en vervangingspercentage:
Wat zijn de randvoorwaarden?

• Realiseren d.m.v. verbeterde gezondheid

• Rekening houden met het dierenwelzijn

• Vrijgekomen jongveeplaatsen mogen niet opgevuld 
worden door nieuwe dieren 



Langleefbaarheid en vervangingspercentage:
Zijn er mogelijke neveneffecten?

• Goede bedrijfsbegeleiding

Praktische tools?

• Milieu en klimaatimpact van jongvee daalt

• Positief op totale melkproductie



Langleefbaarheid en vervangingspercentage:
Bedrijfseconomische effecten?

• Lagere opfokkost

• Inzetten van gebruikskruisingen



Enterische emissies reduceren: mogelijke maatregelen

• Langleefbaarheid en vervangingspercentage
• Optimale jongvee-opfok

• Doordachte gebruikskruisingen
• Dubbeldoelrassen 



Optimale jongvee-opfok:
Wat houdt deze maatregel in?

Optimale jongvee-opfok

Lagere afkalfleeftijd

Minder vervangingsvee nodig



Optimale jongvee-opfok:
Wat is de impact op de methaanuitstoot?

CH4

• Geen reductiepercentage

• Minder vervangingsvee
 88 kg CH4 per vaars per jaar1

1Berekend op basis van een afkalfleeftijd van 26 maanden en de emissiefactoren uit de nationale emissie inventaris



Optimale jongvee-opfok:
Wat is het streefcijfer?

Gemiddelde afkalfleeftijd: 24 maanden
Gemiddelde in Vlaanderen =27 maanden1

1Landbouw Monitoringsnetwerk, 2019, kengetallen melkvee

Mogelijke klimaatwinst = bedrijfsafhankelijk 



Optimale jongvee-opfok:
Wat zijn de randvoorwaarden?

• Optimalisatie management

• Streefgewicht op moment van inseminatie

• Vrijgekomen jongveeplaatsen mogen niet opgevuld 
worden door nieuwe dieren 



Optimale jongvee-opfok:
Zijn er mogelijke neveneffecten?

• Goede bedrijfsbegeleiding

Praktische tools?

• Milieu en klimaatimpact van jongvee daalt

• Onvoldoende uitgegroeid bij inseminatie

• Mogelijks stijging carbon footprint jongvee-opfok



Optimale jongvee-opfok:
Bedrijfseconomische effecten?

• Optimalisatie bedrijfsvoering

• Verbeterde efficiëntie



Enterische emissies reduceren: mogelijke maatregelen

• Langleefbaarheid en vervangingspercentage
• Optimale jongvee-opfok

• Doordachte gebruikskruisingen
• Dubbeldoelrassen 



Doordachte gebruikskruisingen:
Wat houdt deze maatregel in?

Gebruik van gesekst sperma

Overige inseminaties met vleesstieren

Minder jongvee



Doordachte gebruikskruisingen:
Wat is de impact op de methaanuitstoot?

CH4 • Geen reductiepercentage

• Minder jongvee
 88 kg CH4 per vaars per jaar1



Doordachte gebruikskruisingen:
Wat is het streefcijfer?

• Bedrijfsspecifiek

Wat zijn de randvoorwaarden?

• Vrijgekomen jongveeplaatsen mogen niet opgevuld worden door 
nieuwe dieren 



Doordachte gebruikskruisingen:
Zijn er mogelijke neveneffecten?

• Selectiestrategie
• KI organisaties

Praktische tools?

• Milieu en klimaatimpact van jongvee daalt



Doordachte gebruikskruisingen:
Bedrijfseconomische effecten?

• Mogelijk positief effect op totale melkproductie

• Lagere opfokkost

• Hogere opbrengsten



Enterische emissies reduceren: mogelijke maatregelen

• Langleefbaarheid en vervangingspercentage
• Optimale jongvee-opfok

• Doordacht gebruik van gebruikskruisingen
• Dubbeldoelrassen 



Dubbeldoelrassen:
Wat houdt deze maatregel in?

Melkveerassen Vleesveerassen

Dubbeldoelrassen



Dubbeldoelrassen :
Wat is de impact op de methaanuitstoot?

CH4

• Verschuiving diercategorie

• Minder dieren nodig 
per kg melk/vlees



Dubbeldoelrassen :
Wat is het streefcijfer?

• Bedrijfsspecifiek

Wat zijn de randvoorwaarden?

• 6/8 rasdelen zuiver dubbeldoelrassen



Dubbeldoelrassen :
Zijn er mogelijke neveneffecten?

• Stamboek
• Fokkerij- en landbouworganisaties
• Onderzoeksinstellingen

Praktische toepasbaarheid?

• Verschuiving landgebruik (meer ruwvoer)



Dubbeldoelrassen:
Bedrijfseconomische effecten?

• Lagere melkproductie, hogere vleesproductie

• Agro-milieumaatregel

• Voederkosten dalen



Bedankt!

Instituut voor Landbouw-, 
Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

Scheldeweg 68
9090 Melle – België

T + 32 (0)9 272 26 00

dier@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

ILVO



Voedermanagements
-maatregelen

Liesbeth Verheyen (BFA)



Convenant Enterische Emissies Rundvee

Werkgroep voedermanagement
 Samen op zoek naar maatregelen

Ad Hoc wetenschappelijke werkgroep
 Reductie%
 randvoorwaarden



5 goedgekeurde maatregelen

Bierdraf & koolzaadschroot
Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad
Koolzaadvet

Nitraat
3-NOP



Bierdraf & koolzaadschroot

Reductiepercentage: 8%/melkkoe/jaar

Randvoorwaarden (op droge stof basis):
 9,9 - 12,1% bierdraf
 4,4 - 5,4% bestendig koolzaadschroot
 3,2 - 4% onbestendig koolzaadschroot
 34 - 42% maïskuil
 20 - 24% graskuil

Voor die bedrijven die nu reeds bierdraf voederen
Toekomst: HappyCliMi



Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad

Geen olie of ruw lijnzaad

Reductiepercentage: 9%/melkkoe/jaar bij 400 g vet per dier/dag

Randvoorwaarden (op droge stof basis):
 Minimum 40% maiskuil
 Maximaal 30% graskuil
 Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad met aanlevering van 400 g vet per dag per lacterende koe op droge stof

basis, waarbij 200 - 250 g alfa-linoleenzuur

• Hogere energie-inhoud: enkel de eerste 200 dagen van lactatie



Koolzaadvet

Onder vorm van koolzaadschroot, koolzaadkoek, geplette zaden, geëxtrudeerd zaad, …
Niet koolzaadolie

Reductiepercentage: 5%/melkkoe/jaar bij 350 gr vet per dier/dag

Hogere energie-inhoud: enkel de eerste 200 dagen van lactatie



Nitraat

Reductiepercentage: 10%/melkkoe/jaar

Randvoorwaarden (op droge stof basis):
 1% nitraat op het totale rantsoen (10 g/kg droge stof)
 Totale eiwitgehalte mag niet verhogen (vervanging deel eiwitten)

• Via veevoederleverancier



3-NOP

Reductiepercentage: Voorspelling = 25%/melkkoe/jaar
 Model: NDF & vet

Dosis: 60 ppm per kg droge stof/dier/dag
Geen aanpassing van het rantsoen

Via veevoederleverancier
Vanaf mei ter beschikking op de markt



Algemeen

Alle maatregelen veilig

Huidig rantsoen!



Economische gevolgen

Aan elke maatregel is een kost verbonden
 pre-ecoregelingen
 Keten + consument

2025: evaluatie!



Pre-ecoregeling
voedermanagement 
melkvee
Laurence Hubrecht (Departement Landbouw en Visserij)



Ecoregeling/pre-ecoregeling

Ecoregeling = nieuw instrument GLB 2023-2027
 landbouwpraktijken ondersteunen die gunstig zijn voor het klimaat, het milieu en het dierenwelzijn 

en de antimicrobiële resistentie aanpakken
 Vrijwillig

Normaal gezien nieuw GLB gestart op 1/1/2021 (vertraging opgelopen)
=> Overgangsmaatregelen in 2021 en 2022

Pre-ecoregeling = overgangsmaatregel naar ecoregelingen in nieuw GLB
 BVR (25/02/2022) tot bepaling van de regels om een vergoeding toe te kennen voor de verstrekking 

van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee (vlaanderen.be)
 Pre-ecoregelingen | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1036802&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1107030
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/diergebonden/pre-ecoregelingen


Voedermanagement bij melkvee

Wat? 

Toepassen van voedermaatregelen om methaanemissies a.g.v. pensvertering van melkvee te 
reduceren

Geëxtrudeerd/geëxpandeerd 
lijnzaad

Nitraat 3-NOP

Bierdraf en 
koolzaadschroot

Koolzaadvet



Voedermanagement bij melkvee

Subsidievoorwaarden?

 Verbintenis afsluiten

 Verbintenistermijn met

 startdatum tussen 01/03 t.e.m. 31/08 (keuze landbouwer)

 einddatum: 31/12/2022

Toedieningsperiode:

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

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

 MAAR periode valt binnen verbintenistermijn



Verbintenistermijn versus toedieningsperiode

Kalfdatum
koe 2: 15/04

Kalfdatum
koe 3: 15/05

Kalfdatum
koe 4: 5/09

2022 2022

vandaag

apr mei jun jul aug sep okt nov dec

15/4/2022 -
31/12/2022

Verbintenistermijn pre-ecoregeling voedermanagement melkvee

15/4/2022 - 19/9/2022toedieningsperiode koe 1: 158 dagen 

15/4/2022 - 31/10/2022toedieningsperiode koe 2: 200 dagen

15/5/2022 - 30/11/2022toedieningsperiode koe 3: 200 dagen

5/9/2022 -
31/12/2022

toedieningsperiode koe 4: 118 dagen

Kalfdatum
koe 1: 4/03



Voedermanagement bij melkvee

Subsidievoorwaarden?

 Maatregel toepassen voor alle melkkoeien van bedrijf

 Een rund komt in aanmerking voor vergoeding wanneer:

 correct en tijdig in Sanitel geregistreerd als vrouwelijk rund van rastype “melk”

 geboorte kalf ook tijdig in Sanitel geregistreerd

 rantsoenberekeningen en facturen en eventueel andere documenten met samenstelling van 
(kracht)voeders beschikbaar op bedrijf (tot 2033)

 Voedermaatregelen niet combineerbaar 



Voedermanagement melkvee

 Per maatregel: specifieke voorwaarden voor verstrekte rantsoenen



Koolzaadschroot in combinatie met bierdraf

rantsoen met samenstelling (droge stof basis):
 9,9 - 12,1% bierdraf1,2

 4,4 - 5,4% bestendig koolzaadschroot1,2,3

 3,2 - 4% onbestendig koolzaadschroot1, 2, 3

 34 - 42% maïskuil
 20 - 24% graskuil
Specifieke eisen voor RE (1), RV (2), RC (3) (zie  fiche pre-ecoregeling voedermanagement melkvee)

Toedieningsperiode vanaf kalvingsdatum: 200 opeenvolgende dagen 

Steunbedrag: maximaal 8 eurocent per dier voor iedere dag van de 
toedieningsperiode die binnen de verbintenistermijn valt en waarop de maatregel 
wordt nageleefd

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/voedermanagement_-_versie_29032022.pdf


Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad

rantsoen met samenstelling (droge stof basis):
 minstens 40% maïskuil 
 maximaal 30% graskuil
 Krachtvoeder met geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad met aanlevering van 

minstens 400 g vet/dier, dag waarvan min. 200 en max. 250 g alfalinoleenzuur

Toedieningsperiode vanaf kalvingsdatum: 200 opeenvolgende dagen 

Steunbedrag: maximaal 8 eurocent per dier voor iedere dag van de 
toedieningsperiode die binnen de verbintenistermijn valt en waarop de maatregel 
wordt nageleefd.



Koolzaadvet 

Dagelijks 350 gram koolzaadvet per dier in het rantsoen

Onder vorm van koolzaadschroot, koolzaadkoek, geplette zaden of geëxtrudeerd
zaad, NIET koolzaadolie

Toedieningsperiode vanaf kalvingsdatum: 200 opeenvolgende dagen 

Steunbedrag: maximaal 8 eurocent per dier voor iedere dag van de 
toedieningsperiode die binnen de verbintenistermijn valt en waarop de maatregel 
wordt nageleefd.



Nitraat 

Minstens 1% nitraat toegevoegd aan totale rantsoen op droge stof basis (10 g/kg DS).

Toedieningsperiode vanaf kalvingsdatum: 355 opeenvolgende dagen 

Steunbedrag: maximaal 4 eurocent per dier voor iedere dag van de 
toedieningsperiode die binnen de verbintenistermijn valt en waarop de maatregel 
wordt nageleefd



3-NOP (3-Nitro-oxypropanol)

Europese erkenning bekomen op 7/04/2022 , nog goedkeuring ad hoc 
wetenschappelijke werkgroep CEER nodig 

60 ppm 3-NOP (0,06 g/kg droge stof totale rantsoen) (onder voorbehoud)

Beschikbaar gedurende de volledige dag

Toedieningsperiode vanaf kalvingsdatum: 355 opeenvolgende dagen 

Steunbedrag: maximaal 7 eurocent per dier voor iedere dag van de 
toedieningsperiode die binnen de verbintenistermijn valt en waarop de maatregel 
wordt nageleefd



Voorbeeld 1
Verbintenis met maatregel ‘geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad’ en startdatum 15/04/2022

 x   kg krachtvoeder met geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad dat 

400 g vet en 200 à 250 g -linoleenzuur per dier aanlevert

 Afhankelijk van type krachtvoeder => vraag na bij uw veevoederleverancier (bewijs)

 Gehalte vet en -linoleenzuur => op facturen of andere documenten

 Aankoop krachtvoeder => op facturen

 Hoeveelheid verstrekt KV => rantsoenberekening (bij elke wijziging rantsoen)

 Min. 40% maïskuil en max. 30% graskuil

 Respecteren randvoorwaarden => rantsoenberekening  (bij elke wijziging rantsoen)



Voorbeeld 1
Verbintenis met maatregel ‘geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad’ en startdatum 15/04/2022

 Toedienginsperiode: 200 opeenvolgende dagen vanaf kalfdatum

Lacterende koeien kalfdatum Periode voor berekening steunbedrag Max. steunbedrag (€)

data Aantal dagen

Koe 1 1/04/2022 15/04 – 17/10 186 d 14,88

Koe 2 15/04/2022 15/04 – 31/10 200 d 16,00

Koe 3 31/05/2022 31/05 – 16/12 200 d 16,00

Koe 4 15/07/2022 15/07 – 31/12 169 d 13,52



Voedermanagement bij melkvee
samenvatting 

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 (onder voorbehoud) 355 0,07

* Aantal opeenvolgende dagen vanaf kalfdatum



Voedermanagement bij melkvee

Definitieve steunbedrag afhankelijk van 

 Aantal subsidieaanvragen

 Beschikbare budget

Beschikbare budget = + 1 mio euro 

100% Vlaamse steun: Departement Landbouw en Visserij en Vlaams klimaatfonds (35/65)

De-minimissteun (https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/landbouwbeleid-
eu/steunmelding/staatssteun/de-minimissteun )

 primaire productie: maximaal € 20.000 per onderneming en periode van drie belastingjaren

 Verwerking en afzet landbouwproducten: maximaal €200.000 …

https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimissteun


Voedermanagement bij melkvee

Hoe aanvragen? 
Via verzamelaanvraag 2022
 Uiterste deelnameverklaring: 31 mei 2022
 Aanvraag via apart scherm onder ‘pre-ecoregelingen’
 Aanduiden keuze voedermaatregel en startdatum

Verbintenis geldt vanaf gekozen startdatum tot 31 december 2022
 Bij vroegtijdige stopzetting => komt niet langer in aanmerking voor subsidie, geen uitbetaling





Voedermanagement bij melkvee

Hoe aanvragen? 

Wijzigingen tot en met 31 augustus 2022 mogelijk:
 Startdatum
 Voedermaatregel en startdatum
Let op! Laatste keuze is definitief d.w.z. dagen voorafgaand gewijzigde startdatum/voedermaatregel 
komen niet meer in aanmerking voor subsidie

Voorbeeld:
Op 31/05/2022 (in VA): startdatum = 15/04 en voedermaatregel = bierdraf en koolzaadschroot
Op 31/08/2022 (in VA): gewijzigde startdatum = 15/07 en voedermaatregel = 3-NOP
 Toedieningsperiode BD + KZS = 90 dagen x 0,08 €/dier,dag = 7,2 €/dier NIET uitbetaald

Toedieningsperiode 3-NOP = 170 dagen x 0,07 €/dier, dag = 11,9 €/dier uitbetaald



Tijd voor vragen



Bedankt voor jullie 
aandacht


