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NPI - WATERKWALITEIT 

Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden en vereisten waaraan de NPI moet voldoen zoals 
opgenomen in het MB van 11 juni 2021 (Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 en 9 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan 
de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven.). 

INSTAPVOORWAARDEN 

Als aanvrager moet u beschikken over: 

• een landbouwnummer. 

• een KBO-nummer gelinkt met uw landbouwproductie. 

2 OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN IN DEZE FICHE: HET 
STEUNPERCENTAGE EN HET NORMBEDRAG PER EENHEID 

In onderstaande tabel leest u welke investeringen voor de doelstelling waterkwaliteit in aanmerking 
komen, wat het steunpercentage, het normbedrag en de normeenheid is. 

Doelstelling NPI Steunpercentage Normeenheid Normbedrag 
(EUR/eenheid) 

Waterkwaliteit machines voor mechanische 
onkruidbestrijding en 
loofverwijdering 

50% stuk 33.000 

Waterkwaliteit weerstation voor gebruik 
binnen waarnemings- en 
waarschuwingssysteem ikv IPM 

50% stuk 660 
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3 VERBINTENISVOORWAARDEN 

3.1 WAAR? 

De subsidie is beperkt tot bedrijven die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. 

3.2 SPECIFICATIES VOOR DE UITVOERING 

3.2.1 Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering 

De volgende investeringen komen hiervoor in aanmerking: 

• schoffelmachine 

• zwenkmaaier 

• vingeregge 

• wiedeg 

• neteg 

• loofklapper 

• lintenmaaier 

• aardappellooftrekker 

Toepassingen voor precisielandbouw zijn subsidiabel wanneer ze worden geïnstalleerd op de 
mechanische onkruidbestrijder of -loofverwijderaar bij aankoop. 

Gecombineerde machines met machines die hier niet worden vermeld, komen niet in aanmerking. 

Een combinatie van niet-productieve investeringssteun en productieve investeringssteun is niet mogelijk 
voor éénzelfde machine. 

3.2.2 Weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem bij 
geïntegreerde gewasbescherming (IPM) 

Deze investering meet meerdere weerdata op het veld en communiceert met een computermodel. Ook 
de kosten voor de besturingssoftware zijn subsidiabel. 

3.3 TECHNISCH VERANTWOORDINGSADVIES 

Er is geen technisch verantwoordingsadvies vereist voor deze NPI’s. 
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