AGROMILIEUVERBINTENISSEN – VERBINTENISAANTAL
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 VOOR WELKE MAATREGELEN GELDT EEN
VERBINTENISAANTAL?
U moet een verbintenisaantal kiezen voor onderstaande maatregelen van het Departement Landbouw en
Visserij:

1.1










BEHOUD VAN LOKALE SCHAPENRASSEN:
Ardense voskop
Belgisch melkschaap
Entre-Sambre-et-Meuse schaap
Houtlandschaap
Kempens schaap
Lakens schaap
Mergellandschaap,
Vlaams kuddeschaap
Vlaams schaap

1.2 BEHOUD VAN LOKALE RUNDVEERASSEN:





Kempens rund
Rood rundveeras van België
Witrood rundveeras van België
Witblauw dubbeldoel rundveeras van België

2 WAT IS EEN VERBINTENISAANTAL?
Het verbintenisaantal is het aantal dieren dat u kiest en waarvoor u zich engageert om minstens dit aantal
aan te houden. Het verbintenisaantal is de som van alle dieren binnen een zelfde diersoort en voor de
verschillende rassen.
Voorbeeld:
Verbintenisaantal is 32 bestaande uit 10 x Lakens schaap, 10 x Kempens schaap en 12 x Vlaams Kuddeschaap.

www.vlaanderen.be

3 BEPERKTE VERBINTENISAANVRAGEN VOOR CAMPAGNE
2021
Omdat het GLB eind 2020 is agelopen worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen
voorzien. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit In 2021 beperkte verbintenisaanvragen:
 Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen.
 Aflopende verbintenissen (eind 2020) kunnen indien gewenst wel met één jaar verlengd worden in 2021,
met behoud van hetzelfde verbintenisaantal.
 Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst het
verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij
behouden.
 Géén vervangingen (verbintenisaantal verhogen met meer dan 20 %, waardoor een nieuwe vijfjarige
verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen.

4 HOE KIES IK MIJN VERBINTENISAANTAL?
Als u uw verbintenisaantal van uw lopende verbintenis tot maximaal 20% wenst te verhogen vanaf 2021
dient u, voorafgaand aan het tweede of derde jaar van uw verbintenis, uw klaargezette verbintenisaanvraag
in via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het startscherm van het e-loket
(www.landbouwvlaanderen.be).
In 2021 kan dus geen nieuw verbintenisaantal gekozen worden, enkel een beperkte verhoging is mogelijk.
Bij het kiezen van uw verbintenisaantal houdt u rekening met:
 De looptijd van de verbintenis
U kiest best een aantal dieren waarvan u zeker bent dat u ze gedurende vijf jaar continu zal kunnen
aanhouden. Kies dus niet zomaar het aantal dat u het eerstkomende jaar zal aanhouden.
 U moet elke dag van de vijf jaar voldoen aan uw verbintenisaantal
Gedurende de vijf jaar van uw verbintenis moet u elke dag voldoen aan uw verbintenisaantal. Van
zodra het aantal dieren op uw bedrijf een dag onder het verbintenisaantal komt, zal uw betaling
verlaagd worden. Kijk dus na welke periodes in het jaar u weinig dieren heeft en kies aan de hand
daarvan uw verbintenisaantal.
 Enkel vrouwelijke dieren zijn subsidiabel (enkel voor runderen)
Bij behoud van lokale rundveerassen zijn vanaf 2015 enkel de vrouwelijke runderen subsidiabel. Reken
uw mannelijke dieren dus niet mee.
 Het aantal geregistreerde lammeren per jaar (enkel voor schapen)
Het maximum aantal schapen waarvoor u subsidie kunt ontvangen in een jaar, is het aantal
geregistreerde lammeren in dat jaar. Denk dus na hoeveel lammeren u zeker elk jaar kunt hebben en
stem uw verbintenisaantal daarop af. Houdt er rekening mee dat enkel geregistreerde lammeren
meetellen. Als u dus nog niet alle lammeren laat registreren, start daar zeker mee vanaf 2015.
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 Het verbintenisaantal is slechts beperkt wijzigbaar
! Let op, u kunt uw verbintenisaantal nog slechts beperkt wijzigen tot uiterlijk 30 november in het jaar
van uw ingediende uitbreiding.
 Minimaal en maximaal aantal dieren
Om een verbintenis voor behoud van lokale veerassen te sluiten moet uw verbintenisaantal per
diersoort binnen de minimale en maximaal aantal dieren liggen.
Maatregel
Lokale rundveerassen
Lokale schapenrassen

Minimaal verbintenisaantal
20 dieren
20 dieren

Maximaal verbintenisaantal
125 dieren
500 dieren

Deze aantallen worden per diersoort opgeteld over al uw lopende verbintenissen heen.

4.1 VOORBEELD LOKALE SCHAPENRASSEN
U start een verbintenis voor 15 Ardense voskoppen.
Met enkel deze verbintenis is uw verbintenisaantal nog te laag. U zal nog een verbintenis voor minimaal
5 dieren van een ander schapenras moeten sluiten zodat u een totaal verbintenisaantal van 20 of meer
schapen bereikt.

5 KAN IK MIJN VERBINTENISAANTAL VERLAGEN?
Enkel in geval van overmacht (ernstige ziekte van de landbouwer, onteigening, epizoötie,…) kan een
uitzondering gemaakt worden om het verbintenisaantal tijdens de looptijd van de verbintenis te verlagen.
Om aanspraak te kunnen maken op overmacht moet u voldoende bewijsstukken voorleggen.

6 KAN IK MIJN VERBINTENISAANTAL VERHOGEN?
Ja, voorafgaand aan het tweede en derde jaar van uw verbintenis kunt u uw verbintenisaantal nog
uitbreiden tot maximaal 120% van uw oorspronkelijk gekozen verbintenisaantal. Dit verhoogde
verbintenisaantal moet u dan aanhouden gedurende de resterende looptijd van uw verbintenis.
Deze uitbreidingen kunnen op het e-loket aangevraagd worden tot uiterlijk 30 november voorafgaand aan
het jaar van de verhoging van uw verbintenisaantal.

6.1 VOORBEELD LOKALE RUNDVEERASSEN
U start een verbintenis voor het Rood rundveeras van België en kiest een verbintenisaantal van 40 dieren.
U moet dus elke dag gedurende de volledige looptijd van uw verbintenis minimaal 40 runderen aanhouden.
U kunt dus jaarlijks tot maximum 40 runderen uitbetaald worden.
Jaar 1: U heeft 40 dieren en geeft dit zo aan in uw verzamelaanvraag.
U zal voor 40 dieren worden uitbetaald.
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Jaar 2: U vraagt een uitbreiding aan van uw verbintenisaantal van 40 naar 45 dieren.
U kunt dan vanaf uw tweede jaar van uw verbintenis tot maximaal 45 dieren uitbetaald worden.

7 WAT ALS IK MIJN VERBINTENISAANTAL NIET NALEEF?
Als u uw verbintenisaantal niet naleeft, kan dit leiden tot:
 verlaging van uw uitbetaling;
 terugvorderen van de reeds uitbetaalde subsidies voor deze verbintenis als u minder dan 20 dieren
aanhoudt.
Het is dus belangrijk om goed na te denken over het verbintenisaantal dat u kiest.
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