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1 SITUERING 
Om VLIF-steun te krijgen, moet een veehouder aantonen dat de wettelijke normen over leefmilieu 
nageleefd worden. Naast het bezit van een omgevingsvergunning om vergunningsplichtige 
bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, houdt die voorwaarde in dat de veehouder beschikt over voldoende 
NER’s voor de exploitatie van de beoogde productiecapaciteit, na de uitvoering van de investeringen. 
Voldoende NER’s betekent dat deze minimaal 85% van de reële productiecapaciteit van het veebedrijf 
dekt. 

Het bezit van NER’s wordt aangetoond met een overzicht van de toegekende NER’s op het 
mestbankloket. 

 

2 BEREKENING MINIMAAL VEREISTE AANTAL NER’S 
Voor de berekening van het minimaal vereiste aantal NER’s wordt uitgegaan van de reële productie-
capaciteit van het veebedrijf nadat de investering waarvoor de steun gevraagd wordt, is uitgevoerd. Er 
wordt dus niet uitgegaan van het aantal aanwezige dieren. 

De reële productiecapaciteit, uitgedrukt in een aantal dierplaatsen, blijkt uit de goedgekeurde 
bouwplannen, de plattegronden van de bedrijfsgebouwen die horen bij de omgevingsvergunning met 
aanduiding van de vergunde plaatsen (omgevingsvergunningsplan) en de vaststellingen door de 
dossierbehandelaar op het bedrijf. Er wordt rekening gehouden met zowel de nieuwe als met de 
bestaande plaatsen, voor zover die behouden blijven. 

De veehouder kan er voor kiezen om vergunde dierplaatsen en gebouwen reëel buiten gebruik te stellen 
voor het houden van vee. In die situatie wordt alle stalinrichting verwijderd (boxen, voerhekkens, 
voederinstallatie, drinkwatervoorziening…). De veehouder wordt in dit geval niet verplicht om een 
nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. 

Op basis van die reële productiecapaciteit uitgedrukt in een aantal dierplaatsen, wordt een aantal NER’s 
berekend door de aantallen dierplaatsen te vermenigvuldigen met de NER’s per diercategorie, vermeld 
in de bijlage bij het Mestdecreet van 22 december 2006. Het resultaat is het aantal NER’s dat zou vereist 
zijn bij een volledige bezetting van alle dierplaatsen gedurende alle dagen van het jaar. Omdat dit om 
sanitaire of bedrijfstechnische redenen niet mag of mogelijk is, wordt nog rekening gehouden met een 
aanvaardbare leegstand om het minimaal vereist aantal NER’s te bepalen. Hoewel de aanvaardbare 
leegstand praktisch verschilt van diersoort tot diersoort, wordt toch eenzelfde percentage gebruikt voor 
alle diersoorten.  

Concreet wordt geëist dat de veehouder aantoont dat hij beschikt over 85% van het aantal NER’s dat 
volgt uit een berekening bij een volledige bezetting van alle dierplaatsen gedurende alle dagen van het 
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jaar. De referentie van 85% is gebaseerd op gemiddelde berekeningen; hier kan voor wat de 
braadkippensector betreft, eventueel van afgeweken worden op basis van het VLM-dierregister van de 
voorbije jaren. 

Bij de berekening wordt ook rekening gehouden met biggen. Plaatsen voor biggen zijn niet 
vergunningsplichtig en biggenplaatsen worden daardoor vaak niet vermeld in de omgevingsvergunning. 
Daarom wordt gerekend met een aantal biggen gelijk aan 3,5 maal het aantal zeugenplaatsen dat 
gebruikt werd bij de berekening van het vereiste aantal NER’s voor zeugen. Dit geldt echter niet 
wanneer kan aangetoond worden dat (een gedeelte van) de biggen als speenbig verkocht wordt, en er 
dus géén biggenplaatsen aanwezig zijn op het bedrijf of althans minder dan kan worden vermoed op 
basis van het aantal zeugen. 

Bedrijven die eigen dieren op eigen gronden buiten het Vlaamse Gewest laten grazen kunnen dit 
aantonen aan de hand van de aangifte van de mestbank. Voor deze dieren moeten immers geen 
emissierechten aangetoond worden. 

 

3 AANDACHTSPUNTEN 
Er wordt alleen rekening gehouden met de veestallen die effectief gebouwd werden. Wanneer een 
stedenbouwkundige vergunning verkregen werd voor het oprichten van twee of meer veestallen en de 
uitvoering ervan gebeurt (binnen de limieten van de vergunning) gespreid in de tijd, wordt nog geen 
rekening gehouden met de capaciteit van veestallen die wel vergund maar nog niet gebouwd zijn. 

Er wordt rekening gehouden met de productiecapaciteit van de volledige stal. Het uitgangspunt daarbij 
is dat de nieuwe capaciteit gebouwd wordt om ze te gebruiken en dat het bedrijfseconomisch 
onverantwoord is te investeren in capaciteit die niet benut wordt. Het is niet mogelijk om proportioneel 
steun te geven voor het aantal dieren dat aanwezig is wanneer om bepaalde redenen beslist wordt de 
stal (nog) niet op volle capaciteit te exploiteren of de uitbreiding van de veestapel gespreid in de tijd te 
laten verlopen. Bv. door de dieren die nodig zijn voor de uitbreiding zelf te kweken in plaats van 
bijkomend aan te kopen. 

Voor investeringen die volledig los staan van de productiecapaciteit in de dierlijke sector wordt geen 
rekening gehouden met het NER-criterium. 

Indien er, op basis van de berekening over het minimaal vereist aantal NER’s (cfr.2.) onvoldoende NER’s 
zijn, kan er nog geen betalingsaanvraag worden ingediend. Binnen de maximale termijnen voor het 
aantonen van voorwaarden (cfr. 4) heeft de veehouder de keuze uit twee mogelijkheden: 

• hij kan er voor opteren om alle plaatsen effectief te behouden mits het overnemen van de 
noodzakelijke bijkomende emissierechten of voor emissierechten op basis van mestverwerking binnen 
de mogelijkheden voorzien bij het Mestdecreet; 

• hij kan er voor opteren om een aantal dierplaatsen effectief en minimaal voor de duur van de steun 
buiten gebruik te stellen (cfr. 2). 

 



4 TERMIJNEN 

4.1 INVESTERINGSSTEUN 

Het bezit van voldoende NER’s moet aangetoond worden maximaal twee en een half jaar na afsluiten 
van de blokperiode waarin de aanvraag gebeurde. Er kan geen betalingsaanvraag ingediend worden 
vooraleer hieraan voldaan is. 

4.2 OVERNAMESTEUN 

Het bezit van voldoende NER’s moet maximaal drie jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de 
aanvraag voor steun gebeurde aangetoond worden. De aanvraag kan niet definitief goedgekeurd noch 
uitbetaald worden vooraleer hieraan voldaan is. 

 

Disclaimer  
Het Vlaamse Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaamse 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 Vlaamse 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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