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Het gebruik van vlinderbloemigen als eiwitleverancier is in Vlaanderen nog geen gangbare praktijk. Door
de lokale eiwitproductie te stimuleren wordt de Vlaamse veehouderij minder afhankelijk van externe
eiwitbronnen zoals soja. Het is perfect mogelijk om een gedeelte van de eiwitbehoefte op het bedrijf in
te vullen door teelten als klaver, grasklaver of luzerne. Hierdoor wordt de ruwvoederwinning in de
Vlaamse veehouderij gediversifieerd en meer bedrijfsgebonden gemaakt. Vlinderbloemigen fixeren
stikstof uit de lucht, waardoor er minder bemesting nodig is en dus ook minder (di)stikstofoxide
(=N2O=broeikasgas) vrijkomt in de atmosfeer. Bovendien kan met eigen teelt van eiwitrijke grondstoffen
de import van soja en negatieve invloed hiervan op klimaat (door boskap en lange transport komt CO2
vrij) gereduceerd worden. De teelt van vlinderbloemigen heeft ook een aantal milieuvoordelen ten
opzichte van andere voedergewassen: minder bemesting nodig, uiterst beperkt gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en de teelt is minder of niet erosiegevoelig.

1 SUBSIDIEBEDRAG
T eel t

C ode

M i ni mal e z aai hoeveel hei d

Bedrag (euro/ha)

G rask l aver

700

30 kg/ha, min. 10 gewicht% witte klaver of 20 gewicht% rode klaver of 20
gewicht% combinatie witte en rode

450

G rasl uz erne

660

30 kg/ha met minimaal 40 gewicht% luzerne

450

R ode k l aver

723

12 kg/ha

450

731/732

25 kg/ha

450

51

75 korrels/m²

600*

52

20 korrels/m² voor winterveldbonen en 40 korrels/m² voor zomerveldbonen

600*

Luz erne
Voedererwten
Vel dbonen 2

1

1

Niet voor menselijke consumptie

2

Niet voor menselijke consumptie

www.vlaanderen.be/landbouw

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN
 U teelt gedurende vijf opeenvolgende jaren vlinderbloemige gewassen op minstens uw
verbintenisoppervlakte.
 U gebruikt gecertificeerd zaaizaad. Het gebruik van het zaaizaad moet worden gestaafd aan de hand
van facturen en keuringsetiketten. Indien van toepassing moet ook het duizendkorrelgewicht
gestaafd worden. Dit kan onder meer aan de hand van facturen en keuringsetiketten of andere
informatie op de zakken. Die bewijzen moeten worden bijgehouden tot minimaal tien jaar na de
laatste betaling voor de verbintenis en bij controle worden voorgelegd.
 U zaait de teelten voor 1 juni in.
 U behoudt de teelten tot minstens 15 februari van het jaar dat volgt op het jaar van de aangifte, met
uitzondering van:
> erwten en veldbonen: behoud tot minstens 15 juli van het jaar van de aangifte;
> percelen in polders en duinen: behoud tot minstens 15 oktober van het jaar van de aangifte.
 Herinzaai is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke melding bij de buitendienst. Na de
melding mag u omploegen. Herinzaai moet gebeuren binnen twee weken na het omploegen. Doorzaai
is altijd mogelijk.
 De vlinderbloemige moet duidelijk zichtbaar aanwezig blijven, ook als u de teelt meerdere jaren
aanhoudt.
 U mag de percelen die voor de verbintenis zijn aangegeven tot en met 15 augustus van het jaar van
de aangifte uitsluitend maaien. Na 15 augustus van het jaar van de aangifte is ook begrazing
toegestaan.
 U geeft de percelen in kwestie jaarlijks aan in de verzamelaanvraag en meldt elke wijziging van de
initiële aangifte zodra die wijziging zich voordoet.

3 PERCEELSVOORWAARDEN
 Alleen de ingezaaide oppervlakte komt in aanmerking voor de subsidie.
 De percelen waarop u vlinderbloemigen teelt in eigen gebruik hebben vanaf 21 april tot en met 31
december.
 De betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer die deze subsidie
aanvraagt.
 De bemestingsrechten kunnen aangevraagd worden door een andere landbouwer.
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4 VERBINTENISOPPERVLAKTE
In uw inschrijving van een vijfjarige verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen kiest u zelf een
‘verbintenisoppervlakte’.
 Deze verbintenisoppervlakte is minstens 0,5 ha/bedrijf.
 Uw verbintenisoppervlakte is de minimale oppervlakte waarop u vijf jaar lang vlinderbloemigen
moet telen.
 De percelen waarop u vlinderbloemigen teelt mogen jaarlijks wisselen.
 De maximale oppervlakte waarvoor u jaarlijks kan uitbetaald worden is 120% van uw
verbintenisoppervlakte.

5 SUBSIDIEAANVRAAG
Subsidies voor agromilieumaatregelen moeten in twee stappen worden aangevraagd: een
verbintenisaanvraag voorafgaand aan de start van de vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse
betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag.
Stap 1: voorafgaand aan de start van uw verbintenis dient u een verbintenisaanvraag in via de tegel
‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket
(www.landbouwvlaanderen.be). Dit kan vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november van het jaar
voorafgaand aan de start van uw verbintenis.
Een verbintenis vangt steeds aan op 1 januari. Bij de verbintenisaanvraag geeft u uw gekozen
verbintenisoppervlakte op. Dit is de minimale oppervlakte waarop u gedurende 5 jaar de maatregel
toepast.
De administratie beoordeelt de aanvragen, afhankelijk van het budget dat in dat jaar beschikbaar is
voor de maatregel, onder meer op basis van teelt en oppervlakte. Uiterlijk op 31 december van het
aanvraagjaar ontvangt u de goedkeuring of weigering van de aanvraag.
Stap 2: jaarlijkse betalingsaanvraag in uw verzamelaanvraag.
Na goedkeuring van de verbintenisaanvraag moet u jaarlijks betaling aanvragen via uw
verzamelaanvraag door de bijkomende bestemming ‘VLI’ voor deze maatregel op te geven bij de
percelen waarop u vlinderbloemigen teelt.

6 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES
De teelt van vlinderbloemigen is op eenzelfde perceel combineerbaar met:
 hectaresteun voor de biologische productiemethode;
 een aantal beheerovereenkomsten van VLM (zie bijlage ‘Combinaties agromilieumaatregelen,
beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’);
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 aanplantsubsidie boslandbouwsystemen;
 betalingsrechten en vergroening (andere dan stikstofbindende gewassen);
 Vergroening. Let op: een perceel aangegeven voor de subsidie voor de teelt van vlinderbloemigen EN
voor ecologisch aandachtsgebied type stikstofbindende gewassen, heeft tot gevolg dat:
> er geen subsidie voor de teelt van vlinderbloemigen kan uitbetaald worden;
> de oppervlakte wel meetelt voor het behalen van uw verbintenisoppervlakte voor de teelt van
vlinderbloemigen.

7 LEES OOK
Lees ook de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen
op de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’.

8 MEER INFORMATIE
Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen vindt u de meest recente
informatie.
Gebruik de checklist checklist teelt vlinderbloemigen om u te helpen bij de goede uitvoering van uw
verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen.
Zie ook de teeltfiches op de website van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) vzw onder
‘Publicaties’: http://www.lcvvzw.be/publicaties/.
Bekijk het filmpje ‘tips bij de teelt van vlinderbloemigen’ van het Departement Landbouw en Visserij op
Plattelandstv:
http://www.plattelandstv.be/video/departement-landbouw-visserij-vlinderbloemigen
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en
Visserij. Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en
Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.
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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.
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