
Steunregeling

Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen



Praktische afspraken

De toelichting bestaat uit twee delen
Deel 1: Toelichting stopzettingsregeling varkensstallen
Deel 2: Vragen

Typ uw naam, eventueel uw organisatie en e-mailadres in als u 
een vraag wil stellen.  

Vragen worden onmiddellijk na de presentatie mondeling 
beantwoord of later schriftelijk beantwoord

De presentatie wordt opgenomen en nadien op www.vlm.be
(vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensstallen) gepubliceerd.

http://www.vlm.be/


INHOUD PRESENTATIE

Doelstelling
Traject opmaak steunregeling
Aanvraag en rangschikken
Voorwaarden
Verbintenissen
Berekenen van de stopzettingsvergoeding
Vergoedingen
Procedure

vlaamse landmaatschappij



Doelstelling

Door het stopzetten van varkensstallen en 
het annuleren van de bijhorende 
nutriëntenemissierechten wil men de 
uitstoot van ammoniak sterk terug dringen 
in Vlaanderen. Daarbij komen 
varkensbedrijven met een hogere 
impactscore het eerst in aanmerking voor 
de stopzetting zodat een maximale 
positieve impact op de habitat en soorten 
binnen de speciale beschermingszones 
wordt bekomen.
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Rapport programmatische aanpak stikstof: ruimtelijke spreiding van de stikstofdepositie in 
Vlaanderen in het PAS-referentiejaar 2015.



Traject opmaak steunregeling 

De Vlaamse Regering bereikte in februari 2022 een akkoord over de conceptnota  
Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) 
24 juni 2022 principiële goedkeuring van het Besluit Vlaamse Regering
8 juli 2022 aanmelding staatssteun van de steunregeling bij de EC
9 maart 2023: goedkeuring door de EC
10 maart 2023 inhoudelijke goedkeuring Besluit Vlaamse Regering

Start oproep na antwoord op adviesvraag gegevensbeschermingsautoriteit
De oproep duurt 30 dagen
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Aanvraag en rangschikken

AANVRAAG
Stopzettingsvergoeding door de exploitant
Sloopvergoeding door de eigenaar
Alle belanghebbenden ondertekenen de aanvraag

RANGSCHIKKEN
max 120 dagen na de afloop van de oproep volgt een beslissing
enveloppe van €200 mil. 
rangschikking op impactscore, de hoogste impactscores komt eerst in aanmerking
In geval van sloop → impactscore vermenigvuldigd met factor 2
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Voorwaarden

STOPZETTINGSVERGOEDING
Aanvraag per volledige stal
Exploitaties met een impactscore >0,5%
Het houden van varkens mag nog niet gestopt zijn bij aanvraag
Een onafgebroken stalbezetting sinds de laatste 5 jaar
Het bedrijf beschikt over de nodige vergunningen op moment van aanvraag 
(omgeving/milieu en bouw)
Voldoende NER om de varkens te houden

Het bedrijf bevindt zich niet in moeilijkheden
Geen bevel tot terugvordering van eerder gekregen steun
Geen cumul met andere overheidssteun voor de stop te zetten activiteit of de sloop 
Geen grote onderneming

SLOOPVERGOEDING
Slopen van stopgezette stal en bijhorende erfverharding
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Voorwaarden

STOPZETTINGSVERGOEDING
Aanvraag per volledige stal

“ Een stal is een gebouw waar varkens gehouden worden met inbegrip van de 
aanhorigheden die vanuit bouwtechnisch oogpunt een rechtstreekse aansluiting of steun 
vinden bij het gebouw waar varkens worden gehouden en eveneens ter ondersteuning 
dient voor het houden van varkens (bv. Opslagplaats, bewaarplaats diergeneeskundige 
middelen, sanitaire ruimte, luchtwasser,…).”
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Voorwaarden

STOPZETTINGSVERGOEDING
Aanvraag per volledige stal
Exploitaties met een impactscore >0,5%

- Ofwel is de impactscore desktop berekend door de VO op basis van de totale emissies 
2021 van de exploitatie uit de mestbankaangifte

- Ofwel is een eigen berekening gebeurd door de exploitant met de online-
impactscoretool op basis van de actuele vergunningsgegevens
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Voorwaarden

STOPZETTINGSVERGOEDING
Aanvraag per volledige stal
Exploitaties met een impactscore >0,5%
Het houden van varkens mag nog niet gestopt zijn bij aanvraag
Een onafgebroken stalbezetting sinds de laatste 5 jaar

“Onafgebroken benut betekent evenwel dat een beperkte leegstand mogelijk is als die valt 
onder de gangbare gebruiken (gebruikelijke invulling) bij het houden van varkens. Een 
tijdelijke leegstand zoals de sanitaire leegstand of voor het herstellen of hernieuwen van 
installaties zijn gekende gebruiken.

De stal moet op het moment van aanvraag volledig benutbaar zijn voor het houden van 
varkens. De mestbankaangifte zal gecontroleerd worden op aanwezigheid van varkens in 
de productiejaren 2017 tot op het moment van de aanvraag. ”
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Voorwaarden

STOPZETTINGSVERGOEDING
Aanvraag per volledige stal
Exploitaties met een impactscore >0,5%
Het houden van varkens mag nog niet gestopt zijn bij aanvraag
Een onafgebroken stalbezetting sinds de laatste 5 jaar
Het bedrijf beschikt over de nodige vergunningen op moment van aanvraag 
(omgeving/milieu en bouw)
Voldoende NER om de varkens te houden

“ Als een varkenshouder een beroep wil doen op ‘het vermoeden van vergunning’ van een 
varkensstal, dan laat hij de varkensstal opnemen in het vergunningenregister.”
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Voorwaarden

STOPZETTINGSVERGOEDING
Aanvraag per volledige stal
Exploitaties met een impactscore >0,5%
Het houden van varkens mag nog niet gestopt zijn bij aanvraag
Een onafgebroken stalbezetting sinds de laatste 5 jaar
Het bedrijf beschikt over de nodige vergunningen op moment van aanvraag 
(omgeving/milieu en bouw)
Voldoende NER om de varkens te houden

Het bedrijf bevindt zich niet in moeilijkheden
Geen bevel tot terugvordering van eerder gekregen steun
Geen cumul met andere overheidssteun voor de stop te zetten activiteit of de sloop 
Geen grote onderneming

SLOOPVERGOEDING
Slopen van stopgezette stal en bijhorende erfverharding
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Voorwaarden
STOPZETTINGSVERGOEDING

Het bedrijf bevindt zich niet in moeilijkheden
Geen bevel tot terugvordering van eerder gekregen steun
Geen cumul met andere overheidssteun voor dezelfde kosten voor de stop te zetten 
activiteit of de sloop 
Geen grote onderneming

“ Een onderneming in moeilijkheden is een bedrijf, geëxploiteerd door een rechtspersoon, 
landbouwer, met een negatief eigen vermogen of een bedrijf, geëxploiteerd door een 
natuurlijke persoon, landbouwer of een maatschap, waarvan de kredieten opgezegd zijn of 
waarvan er beslag op inkomsten gelegd werden.
Tot grote ondernemingen behoren bedrijven waar meer dan 250 personen werkzaam zijn 
en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanskapitaal 43 miljoen EUR 
overschrijdt. Het landbouwbedrijf is eveneens niet meer dan 25% in handen van een grote 
onderneming.”
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Voorwaarden

STOPZETTINGSVERGOEDING
Aanvraag per volledige stal
Exploitaties met een impactscore >0,5%
Het houden van varkens mag nog niet gestopt zijn bij aanvraag
Een onafgebroken stalbezetting sinds de laatste 5 jaar
Het bedrijf beschikt over de nodige vergunningen op moment van aanvraag 
(omgeving/milieu en bouw)
Voldoende NER om de varkens te houden

Het bedrijf bevindt zich niet in moeilijkheden
Geen bevel tot terugvordering van eerder gekregen steun
Geen cumul met andere overheidssteun voor de stop te zetten activiteit of de sloop 
Geen grote onderneming

SLOOPVERGOEDING
Slopen van stopgezette stal en bijhorende erfverharding
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Verbintenissen
STOPZETTING

Volledig en definitief stopzetten van het houden van varkens in de stal
De stalinrichting wordt verwijderd
In de stopgezette stal worden geen dieren meer gehouden (rundvee, varkens, pluimvee, 
paarden en pony’s, schapen, geiten en konijnen
Aanpassen van het vergunningenbesluit 
Na het aanpassen van het vergunningenbesluit kunnen op de exploitatie geen 
vergunningen bekomen worden die leiden tot een verhoging van de ammoniak emissies 
ten aanzien van de aangepaste vergunning
Na het stopzetten kan de exploitant dezelfde activiteit van het houden van varkens niet 
opnieuw beginnen op een andere plaats
Annuleren van NER bijhorend aan de vergoede dieraantallen
Blokkeren van niet ingevulde NER voor het houden van varkens 
VLIF steun die wordt teruggevorderd wegens te vroeg stoppen wordt van de 
stopzettings- en sloopvergoeding afgetrokken
Bepalingen uit de regelgeving zonevreemde functiewijzigingen worden nageleefd
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Verbintenissen
STOPZETTING

Volledig en definitief stopzetten van het houden van varkens in de stal
De stalinrichting wordt verwijderd
In de stopgezette stal worden geen dieren meer gehouden (rundvee, varkens, pluimvee, 
paarden en pony’s, schapen, geiten en konijnen
Aanpassen van het vergunningenbesluit 

Hoe? De stopzetting van de vergunde stal dient te worden gemeld bij de 
vergunningverlenende overheid binnen de twee maanden na het stopzetten van de 
varkens. Die melding moet digitaal gebeuren via het online omgevingsloket.
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Verbintenissen
STOPZETTING

Volledig en definitief stopzetten van het houden van varkens in de stal
De stalinrichting wordt verwijderd
In de stopgezette stal worden geen dieren meer gehouden (rundvee, varkens, pluimvee, 
paarden en pony’s, schapen, geiten en konijnen
Aanpassen van het vergunningenbesluit 
Na het aanpassen van het vergunningenbesluit kunnen op de exploitatie geen 
vergunningen bekomen worden die leiden tot een verhoging van de ammoniak emissies 
ten aanzien van de aangepaste vergunning
Na het stopzetten kan de exploitant dezelfde activiteit van het houden van varkens niet 
opnieuw beginnen op een andere plaats
Annuleren van NER bijhorend aan de vergoede dieraantallen
Blokkeren van niet ingevulde NER voor het houden van varkens 
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Annuleren van NER
De NER die nodig zijn om de te vergoeden dieraantallen te houden, worden geannuleerd. 

Aantal te annuleren NER = Aantal varkens aangegeven in de stop te zetten stal in 
productiejaar 2021 * NER-omrekeningsfactor 

Indien het aantal dieren niet éénduidig uit de aangifte te bepalen is, dan wordt de 
aangegeven aantallen a rato de vergunde aantallen verdeeld.

Vb. Landbouwer heeft 900 mestvarkens aangegeven, en heeft 2 stallen. Stal 1 is vergund 
voor 400 dieren, stal 2 voor 600 dieren. De aangegeven dieren worden verdeeld over de 
stallen, namelijk 360 in stal 1 en 540 in stal 2. Dit zijn de aantallen die vergoed worden bij 
stopzetting van één van de stallen.
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Blokkeren van NER
Niet-ingevulde NER van de landbouwer worden geblokkeerd voor het houden van varkens.
Deze NER blijven geblokkeerd ook na overname.

Aantal te blokkeren NER = Beschikbare NER – ingevulde NER
Waarbij ingevulde NER = gemiddelde aangifte (in NER) van 2019, 2020 en 2021 + 10%, op 
landbouwerniveau

Vb. Landbouwer heeft 16.500 NER, gemiddelde aangifte van de laatste drie jaar van 
14.664 NER. Aantal ingevulde NER=14.664+10% = 16.130,40 NER
Aantal te blokkeren NER = 16.500 - 16.130,40 = 369,60

Bij een gedeeltelijke stopzetting worden enkel de niet-ingevulde NER die toegewezen zijn 
aan de stop te zetten stal, geblokkeerd. De toewijzing gebeurt a rato de aangegeven 
bezetting van 2021 (uitgedrukt in NER).
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Rekenvoorbeeld

vlaamse landmaatschappij

Vrije NERv Vrije NERp Aantal ingevulde = gemid +10% = 34648,9

Beschikbare NER 16500 20000

Aantal niet-ingevulde = Beschikbare - ingevulde

Aangifte Varkensstal Pluimveestal = 16500 + 20000 - 34648,9 = 1851,1

Mestvarkens Slachtkippen

2019 805 18500 A rato verdeling per stal obv aangifte 2021

2020 810 18500

2021 785 18500 14389,05 NER aangegeven in varkensstal = 46,08%

Aangifte in NER Totaal 16835 NER aangegeven in pluimveestal = 53,92%

2019 14755,65 16835 31590,65

2020 14847,3 16835 31682,3 46,08% niet-ingevulde toegewezen aan varkensstal

2021 14389,05 16835 31224,05 46,08% * 1851,1 = 853,05

gemiddelde 31499

Aantal te annuleren NER = 14389,05 Aantal te blokkeren NER = 853,05

Bepaling te annuleren NER Bepaling te blokkeren NER



Verbintenissen
STOPZETTING

Volledig en definitief stopzetten van het houden van varkens in de stal
De stalinrichting wordt verwijderd
In de stopgezette stal worden geen dieren meer gehouden (rundvee, varkens, pluimvee, 
paarden en pony’s, schapen, geiten en konijnen
Aanpassen van het vergunningenbesluit 
Na het aanpassen van het vergunningenbesluit kunnen op de exploitatie geen 
vergunningen bekomen worden die leiden tot een verhoging van de ammoniak emissies 
ten aanzien van de aangepaste vergunning
Na het stopzetten kan de exploitant dezelfde activiteit van het houden van varkens niet 
opnieuw beginnen op een andere plaats
Annuleren van NER bijhorend aan de vergoede dieraantallen
Blokkeren van niet ingevulde NER voor het houden van varkens
VLIF steun die wordt teruggevorderd wegens te vroeg stoppen wordt van de 
stopzettings- en sloopvergoeding afgetrokken

Als de stal vroeger dan 5 jaar na de laatste betaling van de VLIF-steun wordt 
stopgezet.
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Verbintenissen
STOPZETTING

Volledig en definitief stopzetten van het houden van varkens in de stal
De stalinrichting wordt verwijderd
In de stopgezette stal worden geen dieren meer gehouden (rundvee, varkens, pluimvee, paarden 
en pony’s, schapen, geiten en konijnen
Aanpassen van het vergunningenbesluit 
Na het aanpassen van het vergunningenbesluit kunnen op de exploitatie geen vergunningen 
bekomen worden die leiden tot een verhoging van de ammoniak emissies ten aanzien van de 
aangepaste vergunning
Na het stopzetten kan de exploitant dezelfde activiteit van het houden van varkens niet opnieuw 
beginnen op een andere plaats
Annuleren van NER bijhorend aan de vergoede dieraantallen
Blokkeren van niet ingevulde NER voor het houden van varkens
VLIF steun die wordt teruggevorderd wegens te vroeg stoppen wordt van de stopzettings- en 
sloopvergoeding afgetrokken
Bepalingen uit de regelgeving zonevreemde functiewijzigingen worden nageleefd

Na de stopzetting kan de bedrijfswoning door de landbouwer verder worden bewoond zonder 
een zonevreemde functiewijziging aan te vragen.
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Verbintenissen

SLOOPVERGOEDING
Slopen van stopgezette stal in zen totaliteit, met inbegrip van mestputten en 
funderingen 
Slopen na het bekomen van vereiste omgevingsvergunning
Opmaak sloopopvolgingsplan en bekomen sloopattest 
Afvoer mest volgens regels uit mestwetgeving
Aanvullen putten overeenkomstig VLAREBO wetgeving en profilering tot op 
maaiveldniveau 
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Berekening van de stopzettingsvergoeding 

De eerder besliste forfaitaire bedragen in de conceptnota van 2022 
moesten herzien worden als gevolg van de aanmelding bij de Europese 
Commissie
De stopzettingsvergoeding bestaat uit een vergoeding voor het actuele 
waardeverlies van de stal (dus rekening houdende met de afschrijvingen en 
aldus de leeftijd van de stal) en een vergoeding voor het verlies van dieren 
ingeval van zeugen
Op basis van de aangegeven dieren in het productie jaar 2021
Bepaald per diercategorie, volgens de opdeling van de Mestbankaangifte

Indien niet éénduidig af te leiden uit de aangifte: aantal dieren in de 
aangifte verdelen over de stallen a rato  van vergunde dierplaatsen
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Leeftijd van de stal

De leeftijd van de stal is het aantal jaar tussen het jaar waarop gestart is 
met de bouw van de stal en het jaar waarop de stopzettingsvergoeding 
wordt aangevraagd.
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Vergoeding stopgezette dieren

vlaamse landmaatschappij

Vergoeding beren en zeugen in een stal tot 31 jaar oud: 838 euro

• Daarna geleidelijke afbouw tot 362 euro

Vergoeding andere varkens boven de 20 kg in een stal tot 31 jaar oud: 151 euro

• Daarna geleidelijke afbouw tot 53 euro

Vergoeding biggen 7 tot 20 kg in een stal tot 31 jaar oud: 44 euro

• Daarna geleidelijke afbouw tot 16 euro



Vergoeding slopen
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Sloopvergoeding stal →max. 40 euro/m²

Sloopvergoeding erfverharding  →max. 8 euro/m²

• Op basis van bewijsstukken



Fiscale regeling

Gelet op complexiteit hiervan, raden wij aan om contact op te nemen met 
een fiscaal adviseur.

vlaamse landmaatschappij



vlaamse landmaatschappij

START OPROEP EINDE OPROEP
INLICHTEN 

VOLLEDIGHEID

30 dagen 30 dagen BESLISSING 
VERGOEDING

120 dagen

AANVULLEN 
VOLLEDIGHEID

30 dagen

Indien volledig

3
0

 d
ag

en

6
0

 d
agen

UITBETALING 
STOPZETTING-
VERGOEDING

UITBETALING 
SLOOP-

VERGOEDING

1 jaar

2 jaar

BEZWAREN

BEZWAREN

3
0

 d
ag

en

6
0

 d
agen

BEZWAREN

3
0

 d
ag

en

6
0

 d
agen

OPROEP

BEHANDELEN 
AANVRAGEN

CONTROLEREN 
VOLLEDIGHEID

AANVRAAG 
UITBETALING

Procedure behandelen aanvraag



Aanvraag van een vergoeding voor een vrijwillige 
stopzetting van varkensstallen

De exploitant dient het volledig ingevulde en 
ondertekende aanvraagformulier via een 
aangetekende zending op te sturen naar

Dienst projectondersteuning 
Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Het aanvraagformulier kan ook afgegeven 
worden tegen ontvangstbewijs bij een VLM 
kantoor
Bijlagen kunnen per e-mail verstuurd worden 
naar stopzettingvarkensstallenPAS@vlm.be. 
Vermeld dan altijd in de e-mail het 
exploitatienummer van de exploitatie waar de 
varkensstallen worden stopgezet.
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Bij te voegen bewijsstukken bij de aanvraag

Indien zelf berekend, de impactscoreberekening van de exploitatie
Aanduiding op kaart van de stop te zetten stallen
Aanduiding op kaart van de te slopen stallen en erfverharding
Een kopie van de milieuvergunning of de omgevingsvergunning van de exploitatie
Een kopie van de bouwvergunning van alle varkensstallen op de exploitatie
Een bewijs van eigendom van de stop te zetten stal(len): een kadastraal uittreksel
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Aanvraag tot uitbetaling van de 
stopzettingsvergoeding

Binnen de termijn van 1 jaar na de toezegging
Het houden van varkens is volledig en definitief
stopgezet in de stopgezette stallen
De stalinrichting is verwijderd uit de stopgezette 
stallen
De milieu- of omgevingsvergunning is aangepast
De ingevulde NER worden geannuleerd
De niet-ingevulde NER worden geblokkeerd voor 
varkens (slapende NER’s)
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Aanvraag tot uitbetaling van de 
stopzettingsvergoeding

Toe te voegen documenten:
Een kopie van het aangepaste vergunningenbesluit
Foto’s van de stopgezette stal en verwijderde binneninrichting

Steekproef terreincontrole
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Aanvraag tot uitbetaling van de sloopvergoeding

Binnen de termijn van 2 jaar na 
toezegging
De stal en erfverharding incl. kelders en 
funderingen zijn in zijn totaliteit gesloopt
Alvorens de sloop is de aanwezige mest
verwijderd en afgevoerd
Na de sloop is sloopput opgevuld en is 
het terrein geëffend
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Aanvraag tot uitbetaling van de sloopvergoeding

Bij te voegen bewijsstukken bij de aanvraag:
Een kopie van de aangepaste omgevingsvergunning
Sloopopvolgingsplan, conform verklaard door Tracimat
Sloopattest, toegekend door Tracimat
Een mestafzetdocument (indien nodig)
Bewijzen van uitgaven die vergoed worden
Foto’s van put na verwijdering beton en na nivellering

Steekproef terreincontrole

Vlaamse landmaatschappij



Meer informatie

Website VLM
stopzettingvarkensstallenPAS@vlm.be

vlaamse landmaatschappij

https://www.vlm.be/nl/themas/veerkrachtigeopenruimte/herstructureringsbeleidPAS/Vrijwillige%20stopzettingsregeling%20voor%20varkensstallen/Paginas/default.aspx
mailto:stopzettingvarkensstallenPAS@vlm.be


Vragen?


