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Bepaalde lokale landbouwhuisdierrassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien
interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van
traditionele dierenrassen is nochtans een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland.
Bovendien is een dergelijke levende genenbank van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in
bestaande rassen en variëteiten. Door financiële ondersteuning kan de instandhouding van met
uitsterven bedreigde lokale dierrassen worden gestimuleerd. De subsidie wordt toegekend in het kader
van een vijfjarige verbintenis.

1 SUBSIDIEBEDRAG
De subsidie voor het houden van lokale schapenrassen bedraagt jaarlijks 25 euro/schaap.

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN
 U houdt gedurende de vijf opeenvolgende jaren van uw verbintenis minstens het aantal subsidiabele
schapen dat is vastgelegd in uw verbintenisaantal.
 U kunt subsidie aanvragen voor minimaal 20 en maximaal 500 subsidiabele dieren van één of
meerdere van de volgende lokale schapenrassen:
> Ardense Voskop;
> Belgisch melkschaap;
> Entre-Sambre-et-Meuse schaap;
> Houtlandschaap;
> Kempens schaap;
> Lakens schaap;
> Mergellandschaap;
> Vlaams Kuddeschaap;
> Vlaams schaap.
 De schapen waarvoor u subsidie aanvraagt, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
> op tijd in- en uitgeschreven zijn in de hoofdafdeling van een stamboek van de met uitsterven
bedreigde lokale schapenrassen:
 geboortes melden vóór 31 augustus van het geboortejaar;
 aankomsten en vertrekken melden binnen de 10 dagen;
> correct en tijdig geïdentificeerd en geregistreerd zijn;
> aanwezig zijn op de aangegeven plaats(en);
> voldoen aan de rasstandaard;
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> minstens één jaar oud zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag of bij
vervanging.
Het maximum aantal subsidiabele schapen per jaar is het aantal lammeren dat geregistreerd werd
van geboortes bij de landbouwer in dat jaar.
U beheert een Vlaamse exploitatie met een actief veebeslag voor schapen.
U geeft jaarlijks in de verzamelaanvraag de locaties op van weiden die niet zijn ingetekend in de
verzamelaanvraag, maar waarop wel subsidiabele dieren gehouden worden. Dit moet ook indien u
deze percelen slechts enkele dagen per jaar beweidt.
U verkrijgt bij ziekte of ongeval van één of meer dieren binnen drie maanden opnieuw het vereiste
aantal subsidiegerechtigde dieren. In dat geval moet u een bewijsstuk (attest dierenarts, Rendac, ...)
binnen de tien dagen na de sterfte opsturen naar de buitendienst van het Departement Landbouw
en Visserij.

3 VERBINTENISAANTAL
In uw inschrijving voor een vijfjarige verbintenis voor behoud van lokale schapenrassen kiest u zelf een
‘verbintenisaantal’.
 Dit verbintenisaantal is minstens 20 schapen/bedrijf.
 Uw verbintenisaantal is het minimale aantal schapen dat u gedurende de volledige looptijd van uw
verbintenis moet houden.

4 SUBSIDIEAANVRAAG
Subsidies voor agromilieumaatregelen moeten in twee stappen worden aangevraagd: een
verbintenisaanvraag voorafgaand aan de start van de verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag
via de verzamelaanvraag.
Er kan geen tweede verbintenis aangegaan worden als er tegelijkertijd al een lopende verbintenis is
voor hetzelfde maatregelpakket (schapenras).
Stap 1: voorafgaande verbintenisaanvraag
Sinds 2021 kunnen er geen nieuwe vijfjarige verbintenissen meer starten. Er kunnen voor de huidige
maatregelen dus geen nieuwe verbintenisaanvragen worden ingediend in het najaar 2021.
Stap 2: jaarlijkse betalingsaanvraag in uw verzamelaanvraag.
Na goedkeuring van de verbintenisaanvraag moet u jaarlijks betaling aanvragen via uw
verzamelaanvraag.
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5 INSCHRIJVING IN HET STAMBOEK
Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)
t.a.v. Staf Van den Bergh
Smisstraat 1
3220 Holsbeek
T/F 016 44 31 67
staf.vandenbergh@sle.be
www.sle.be
Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV)
(enkel voor het Belgisch melkschaap)
Deinse Horsweg 1
9031 Drongen
info@khv.be

6 MEER INFORMATIE
Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen vindt u de algemene
voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen en de meest recente
informatie.
Richt u tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij voor bijkomende informatie.
Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en
andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.

Kunstmatige creatie van voordelen
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening,
randvoorwaarden,… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te bekomen’ conform
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot
correctieve acties.
Disclaimer
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.
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