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VOEDERMANAGEMENT VOOR MELKVEE  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst): 

(1) 17/03/2022: tekstuele aanpassingen onder punt 1, 1.3 en punt 1.5. Punt 2 subsidieaanvraag uitgebreid 

(2) 29/03/2022: paragraaf toegevoegd onder punt 1 

(3) 30/05/2022: zin toegevoegd onder punt 2 

(4) 16/6/2022 Tekstuele aanpassing onder punt1.5 

 

Rundveehouders kunnen verschillende soorten maatregelen toepassen op bedrijfsniveau om methaanemissies 
in de pens van rundvee te reduceren. Eén set van maatregelen focust zich op aanpassingen in het 
voederrantsoen. Deze aanpassingen zullen bijdragen aan het verminderen van broeikasgasemissies in de 
landbouw en zijn in eerste instantie beperkt tot het melkvee.  

1 SUBSIDIEVOORWAARDEN 

 De landbouwer is een actieve landbouwer in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
(GLB) (zie fiche ‘GLB – Actieve landbouwer’ op de webpagina ‘Actieve landbouwer’). 

 De landbouwer moet beschikken over minstens één actief rundveebeslag. 

 De landbouwer heeft minstens één exploitatie in het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door het 
Departement Landbouw en Visserij. 

 De landbouwer kiest een startdatum voor een maatregel voor zijn bedrijf (zie verder voor keuze 
maatregelen). Er kan gestart worden vanaf 1/3/22 t.e.m. 31/08/2022. De landbouwer moet de 
maatregel naleven in de verbintenisperiode van de gekozen startdatum tot 31/12/2022.(2) 

 De maatregel moet toegepast worden op alle melkkoeien van alle rundveebeslagen van het 
landbouwbedrijf. Een rund komt in aanmerking voor de vergoeding wanneer:  
 het correct en tijdig in Sanitel geregistreerd is als een vrouwelijk rund van het rastype “melk”; 

 het op de startdatum van de maatregel al gekalfd heeft en de toedieningsperiode van de 
maatregel nog loopt of als het nog zal kalven in het jaar 2022 (de geboorte van het kalf moet ook 
tijdig in Sanitel geregistreerd worden) (1).  

 De landbouwer beschikt vanaf de startdatum van de maatregel over: 
 één of meer rantsoenberekeningen die overeenstemmen met de werkelijk verstrekte rantsoenen; 
 facturen die op zijn naam staan en die de samenstelling van alle gebruikte krachtvoeders 

vermelden (als op de facturen niet vermeld staat wat de samenstelling van het krachtvoer is, 
moet de landbouwer beschikken over ander bewijsmateriaal waaruit de samenstelling duidelijk 
blijkt). 

De landbouwer houdt de bovenstaande bewijsstukken op zijn bedrijf tot 2033 ter beschikking en kan 
ze op verzoek van het Departement Landbouw en Visserij onmiddellijk voorleggen.(1) 

 De landbouwer kan voor zijn bedrijf maar een verbintenis afsluiten voor één van de   
voedermaatregelen. De voedermaatregelen zijn niet combineerbaar.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer
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De volgende voedermaatregelen komen in aanmerking, met telkens een aantal extra voorwaarden: 

1.1 KOOLZAADSCHROOT IN COMBINATIE MET BIERDRAF 

 Toedieningsperiode: 200 opeenvolgende dagen vanaf de kalvingsdatum. 
 Het rantsoen moet beschikken over de volgende samenstelling op drogestofbasis: 

 34 - 42% maïskuil  

 20 - 24% graskuil 
 9,9 - 12,1% bierdraf met de volgende samenstelling:  

a) 222– 271 gram ruw eiwit per kilogram droge stof 
b) 88 – 107 gram ruw vet per kilogram droge stof 

 4,4 - 5,4% bestendig koolzaadschroot met de volgende samenstelling:  
a) 345 – 421 gram ruw eiwit per kilogram droge stof 
b) 36 – 44 gram ruw vet per kilogram droge stof 
c) 136 – 166 gram ruwe celstof per kilogram droge stof 

 3,2 - 4% onbestendig koolzaadschroot met de volgende samenstelling:  
a) 351 – 429 gram ruw eiwit per kilogram droge stof 
b) 35 – 43 gram ruw vet per kilogram droge stof 
c) 121 – 148 gram ruw celstof per kilogram droge stof 

1.2 KOOLZAADVET  

 Toedieningsperiode: 200 opeenvolgende dagen vanaf de kalvingsdatum. 
 Dagelijks moet per dier 350 gram koolzaadvet toegevoegd worden aan het verstrekte rantsoen. 

1.3 GEËXTRUDEERD OF GEËXPANDEERD LIJNZAAD 

 Toedieningsperiode: 200 opeenvolgende dagen vanaf de kalvingsdatum. 
 Het rantsoen moet bestaan uit minstens 40% maïskuil en maximaal 30% graskuil op drogestofbasis. 
 Aan het krachtvoeder aanwezig in het rantsoen wordt geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad 

toegevoegd dat zorgt voor een aanlevering van minstens 400 gram vet per dag per dier. Het vet 
moet bestaan uit minimaal 200 gram en maximaal 250 gram alfa-linoleenzuur. 

1.4 NITRAAT 

 Toedieningsperiode: 355 opeenvolgende dagen vanaf de kalvingsdatum. 
 Minstens 1% nitraat moet worden toegevoegd aan het totale rantsoen op drogestofbasis.  

1.5 3-NITRO-OXYPROPANOL (3-NOP)  

 
 Toedieningsperiode: 355 opeenvolgende dagen vanaf de kalvingsdatum. 
 Voor het gebruik van 3-NOP werd een vergunning verleend door de Europese Commissie. (4) 
 Er moet dagelijks een dosis van minstens 60 ppm en maximaal 90 ppm per kg droge stof aan het 

totale rantsoen worden toegevoegd.(4)  
 Alle dieren die in aanmerking komen voor de vergoeding moeten gedurende de volledige dag 

toegang hebben tot het rantsoen waarin 3-NOP aanwezig is. (1) 
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2 SUBSIDIEAANVRAAG (1) 

De subsidieaanvraag voor de maatregel ‘voedermanagement bij melkvee’ verloopt via de 
verzamelaanvraag van 2022. De uiterste wijzigingsdatum voor de subsidieaanvraag is 31 mei 2022. 

In het scherm ‘voedermanagement bij melkvee’ moet de landbouwer aanvinken dat hij wil deelnemen 
aan de subsidieregeling. Hij kan een startdatum van de voerdermaatregel voor zijn bedrijf kiezen vanaf 1 
maart 2022 tot ten laatste 31 augustus 2022.  

Na de subsidieaanvraag kan de landbouwer tot en met 31 augustus 2022: 
 de gekozen startdatum nog wijzigen: de gewijzigde startdatum geldt als definitieve startdatum; 
 beslissen om de verbintenis te wijzigen naar een andere maatregel dan degene waarvoor de 

verbintenis in de verzamelaanvraag is aangegaan; hij geeft daarbij ook de startdatum van de 
verbintenis voor de gewijzigde maatregel aan, die uiterlijk op 31 augustus 2022 valt; de dagen vóór 
de startdatum van de gewijzigde maatregel, waarop de initiële maatregel al is toegepast, komen 
dan niet meer in aanmerking voor de subsidie. 

Als de landbouwer de verbintenis stopzet voor de afloop van de verbintenistermijn, komt hij niet in 

aanmerking voor de subsidie. De verbintenis stopzetten kan via de verzamelaanvraag tot en met 31 

december 2022 door de aanvraag uit te vinken (3).  

3 SUBSIDIEBEDRAG 

Afhankelijk van de gekozen maatregel wordt een steunbedrag per melkkoe toegekend voor iedere dag 
van de toedieningsperiode die binnen de verbintenistermijn (1 maart tot en met 31 december 2022) valt. 

 

Voedermaatregel Maximaal bedrag per dier per dag (euro) 

Nitraat 0,04 

3-NOP 0,07 

Koolzaadschroot in combinatie met bierdraf 0,08 

Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad 0,08 

Koolzaadvet 0,08 

Het definitieve steunbedrag is afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen en het beschikbare budget 
in 2022, en wordt bepaald na indiening, controle en berekening van alle subsidieaanvragen. 

Het door de Vlaamse overheid voorziene steunbedrag is de-minimissteun, zoals bepaald in de de- 
minimisverordening nr. 1408/2013, voor activiteiten die verband houden met de productie van 
landbouwproducten. Meer info over de de-minimissteun is te vinden 
op http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-
minimis. 

Opgelet: het totale bedrag aan de-minimissteun per landbouwer mag niet hoger liggen dan 20.000 euro 
over een periode van drie belastingjaren. 
 

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


