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1. Algemene context tot 2020

• NPI of niet-productieve investering = geen nieuw begrip

• Definitie = Niet-productieve investeringen (NPI’s) zijn investeringen die geen 
aanzienlijke baten, inkomsten of opbrengsten opleveren, noch de waarde van het 
bedrijf van de begunstigde aanzienlijk vergroten, maar wel een positieve impact 
hebben op het milieu (en klimaat)

• MAAR

✓Beperkt aantal NPIs

✓Lage normbedragen

✓Administratief omslachtig

✓Vroeger onder beheersovereenkomsten

✓Geen topprioriteit
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1. Algemene context vanaf 2021

VAN NPI 1.0 NAAR NPI 2.0

• Resultaat van herdachte regelgeving

• Europa vereist dat elke NPI gelinkt is aan één of meerdere specifieke milieu- en 
klimaatgerelateerde doelstellingen (bottleneck)

• Ingebed in Vlaams regeerakkoord 2019-2024
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1. Algemene context vanaf 2021

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN/VOORDELEN

• 10% van het totale VLIF-budget!

• Uitbreiding aantal NPIs

• Hogere normbedragen

• Technisch verantwoordingsadvies (TVA) ipv attest

• NPI-projecten voor betere ondersteuning/verspreiding

• Enkel landbouwer-/ondernemingsnummer nodig (‘VLIF light’)

• Steunpercentage van 75 of 100%
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1. Algemene context vanaf 2021

VOORWAARDEN NPI 2.0

• U bent landbouwer

• U leeft alle wettelijke normen na

• NPI komt in aanmerking als een technisch verantwoordingsadvies of gelijkwaardige 
verantwoording is opgemaakt

• U start de niet-productieve investering pas na kennisgeving van de selectie en evt. na 
opmaak van het technisch verantwoordingsadvies

• U toont de geselecteerde subsidiabele investeringskosten aan en die 
bedragen minimaal €1.000

• U moet de investering gedurende 5 jaar na betaling van de steun in stand 
houden en/of in gebruik hebben.

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun
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1. Algemene context: overzicht NPI’s

Cluster BIODIVERSITEIT
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1. Algemene context: overzicht NPI’s

Cluster LANDSCHAP
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1. Algemene context: overzicht NPI’s

Cluster LANDSCHAP
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1. Algemene context: overzicht NPI’s

Cluster WATER (infiltratie)
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1. Algemene context: overzicht NPI’s

Cluster WATER (opslag met infiltratie / wateropslag)
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1. Algemene context: overzicht NPI’s

Cluster EROSIE
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1. Algemene context vanaf 2022

Voorzien vanaf 1/1/2022
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1. Algemene context: aandachtspunten

• Eigen arbeid én omgevingsvergunning niet vergoed (rol van Werkers)

• Blokperiodes van 3 maand (uitz: 17/12/2021), goedkeuring 2 weken na afsluiten

• De betalingsaanvraag wordt uiterlijk ingediend op de laatste dag van de 30e 
maand na het einde van de blokperiode waarin de aanvraag is ingediend.

• Geen groepsaanvragen mogelijk, wel TVA in groep mogelijk
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

a. Projecten rond NPI’s

• Promotor van 1 NPI-project
✓Samen investeren in meer boerennatuur

✓Ism Boerenbond, Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen

✓Pilootgebieden enerzijds/over heel Vlaanderen anderzijds

• Partner in 4 provinciale NPI-projecten
✓Limburg met Proefcentrum Fruitteelt (KLE’s, erosie, stuwen, peilgestuurde drainage)

✓Vlaams-Brabant met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant (FAB en slim waterbeheer)

✓Oost-Vlaanderen met Proefcentrum voor Groenteteelt vzw (KLE’s, infiltratie, erosie, 
bijenkasten, vergroening gebouwen)

✓West-Vlaanderen met Inagro (KLE’s, wildredders, infiltratie, vergroening gebouwen)
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

b. Partner voor advies en informatie

• Geven van demo’s
✓Binnen eigen project: biodiversiteit (Berlare/Pajottenland), 

water (Kleine Nete/Noorderkempen), erosie (Vlaamse 
Ardennen)

✓Binnen andere projecten: verbindend netwerk bv. stuwendemo 
Londerzeel, op de planning ook houtkantenbeheer, 
infiltratiesystemen, stuwen en peilgestuurde drainage in andere 
provincies

✓Feedback na demo’s (tutorials)

• Geven van vormingen
✓Algemeen (zoals vandaag ☺)

✓Specifiek (zie Boerennaturen 20/12 en 13/1), kan ook op vraag 
van bv. landbouwraad
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

b. Partner voor advies en informatie

• Begeleiding van aanvragen (online en offline)
✓Op welke NPI kan ik beroep doen?

✓Waar vind ik de bijkomende voorwaarden?

✓Hoe loopt dat binnen het e-loket?

✓Maken jullie het technisch verantwoordingsadvies op?

✓Eigen e-mail adres: npi@boerennatuur.be / 0476 33 30 53

• Informatiedragers
✓Factsheets (incl. bepalingen NPI’s)

✓Brochures

✓Nieuwsbrieven

✓Webinars, tutorials…

mailto:npi@boerennatuur.be
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

b. Partner voor technisch verantwoordingsadvies
✓Geen TVA voor biodiversiteitsacties, vrijstaande bomen, plantbescherming, vergroening 

gebouwen en waterinfiltrerende erfverharding

✓Omgevingsvergunning vervangt TVA!

• 10% van normbedrag NPI maar deel van je NPI-aanvraag (terugbetaald)

• Op welk moment TVA inwinnen?
✓Bij voorkeur voor indienen aanvraag

✓Datum op TVA voor start uitvoering investering

✓Vergeet dit niet op te laden op het e-loket (!)

✓Altijd welkom via Ann.Verspecht@lv.vlaanderen.be ter bevestiging

• TVA kan gegroepeerd

• TVA is bindend (terreinbezoek en gesprek)

mailto:Ann.Verspecht@lv.vlaanderen.be
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

b. Partner voor technisch verantwoordingsadvies - houtkanten, bomenrijen, hagen, heggen

TVA

• Streekeigen of autochtoon plantgoed?

• Verantwoording omvang en geografische locatie (huidige en gewenste situatie op 
terrein, motivering grootte en locatie, beschrijving plantmateriaal, dimensies en 
maatregelen bij ligging in beschermde zones)

• Milieukundige, natuurkundige en landschappelijke verantwoording (meerwaarde op 
landschappelijk en ecologisch vlak + beleidsdoelstellingen)

• Specifieke voorwaarden rond inzetbaarheid NPI (beheerwerken tijdens eerste 5 jaar)
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

b. Partner voor technisch verantwoordingsadvies - houtkanten, bomenrijen, hagen, heggen

BIJKOMENDE VOORWAARDEN

• Geen cultivars. 

• Attest dat autochtoon plantgoed bewijst = 10% verhoging normbedrag. 

• Enkel mechanische bescherming tegen vraat (bv. afrastering tegen vee). 

• Aangeplant tussen 15/11 en 15/3. 

• Dode bomen door geschikte soorten te vervangen. 

• Waardplanten voor bacterievuur niet geplant in een straal van 1000 m van fruitboomgaarden 
en boomkwekerijen. 

• Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan op de aanplant. 

• Bij de uitvoering rekening houden met natuurrichtplannen, speciale beschermingszones en 
bijlage 1 van omzendbrief LNW/98/01 van 10/11/1998 betreffende algemene maatregelen 
inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en KLE’s betreft 
volgens BVR van 23/7/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 
van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

b. Partner voor technisch verantwoordingsadvies - houtkanten, bomenrijen, hagen, heggen

BIJKOMENDE VOORWAARDEN

+ SOORTENLIJST!

Aanplant Aantal/lengte/oppervlakte Afmetingen plantgoed Plantafstand

Bomenrij Nieuw: minstens 10 loofbomen
Bestaand: idem

Stammaat minstens 8/10 Minstens 7 m

Haag Minstens 25 m Plantgoed minstens 60 cm hoog Minstens 4 planten/m

Heg Minstens 25 m Plantgoed minstens 60 cm hoog Minstens 1 plant/m

Houtkant Minstens 1 are, breedte van max. 
10 m

Plantgoed minstens 60 cm hoog Driehoeksverband met 
max. plantafstand van 1.5 
m
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

c. Communicatie met tweerichtingsverkeer

• Communicatie van BNVL naar landbouwer

• Inspanningen van landbouwer naar maatschappij
✓Getuigenissen

✓Zichtbaar en positief

✓Binnen en buiten de sector

• Rapportering richting beleid
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2. Rol van Boerennatuur Vlaanderen

d. Gebiedsgerichte werking

• Vanuit pilootgebieden, projectgebieden, ABG…

• Ook hier kunnen we over perceelsgrenzen heen werken voor KLE’s, waterbeheer of 
erosiemaatregelen
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3. Boerennatuur pakket

Snel en zichtbaar 
agrarisch 

natuurbeheer 
door inzetten op 
combinatie van 
biodiversiteits-

NPIs
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3. Boerennatuur pakket

• Doel?
✓Positief signaal geven vanuit de landbouwsector zelf naar agrarisch natuurbeheer
✓Drempel verlagen naar landbouwers toe door NPIs te combineren (> 1000 euro)
✓Administratie verminderen door contacten leveranciers & simpele facturatie
✓Drie NPIs die voor vele land- en tuinbouwers toegankelijk zijn

• Wat?
✓Twee nestkasten: zwaluw en steenuil
✓Eén bijenhotel met min. 1 m² bijenwand
✓ In optie (maaier): Eén wildredder
✓Voorzien van 1 duidelijk campagnebeeld 

• Wanneer?
✓Lancering net na deze webinar in avant-première ☺! 
✓Via webpagina www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket
✓Na lancering doorlopend tot einde NPI-projecten (eind 2022)
✓Groepering en bestelling per blokperiode

http://www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket
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4. Demo aanvraag e-loket: stappenplan

STAP 1 (de grootste stap)

• Webformulier via www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket
✓Wildredder of niet

✓Persoons- en adresgegevens

✓Sector

✓Lidmaatschap BNVL en/of Boerenbond (géén verplichting!)

✓GDPR-clausule

• Identiteitskaart bij de hand (e-loket)?
✓Op het webformulier vind je de instructievideo

http://www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket
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4. Demo aanvraag e-loket: stappenplan

STAP 1 (de grootste stap)
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4. Demo aanvraag e-loket: stappenplan

STAP 1 (de grootste stap)

• Webformulier via www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket
✓Wildredder of niet
✓Persoons- en adresgegevens
✓Sector
✓Lidmaatschap BNVL en/of Boerenbond (géén verplichting!)
✓GDPR-clausule

• Identiteitskaart bij de hand (e-loket)?
✓Op het webformulier vind je de instructievideo
✓Doe je aanvraag via het e-loket met deze leidraad
✓Succesvolle aanvraag? 

→ Je krijgt meteen na het indienen een bevestigingsmail
→ Vul het dossiernummer hiervan in op het webformulier en klik ‘Gereed’

✓Niet gelukt?

→ Ook die optie kan je aanklikken zodat we je intentie noteren en je contacteren

→ Eens je dit aanklikte, dien je in via ‘Gereed’

http://www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket
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4. Demo aanvraag e-loket: stappenplan

STAP 2 (vooral informatief)

• Je kan vanaf 9/12/2021 tem ongeveer 15/12/2022 het webformulier invullen

• We bestellen echter wel per blokperiode:
• Huidige blok sluit op 17/12/2021 (!)

• Volgende blokken op 31/03/2022, 30/06/2022, 30/09/2022 en rond 15/12/2022

• Bestel je op 19/12/2021, dan sluiten de bestellingen voor jouw blok op 31/03/2022

• Dus 5 blokken = 5 bestellingen bij de lokale leveranciers
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4. Demo aanvraag e-loket: stappenplan

STAP 3 (het JA-woord)

• Twee weken na het afsluiten van de blokperiode, ontvang je normaal 2 mails:
✓Een eerste van het departement met de goedkeuring van je aanvraag

✓Een tweede kort erna van BNVL: hierin zit 1 klik (ja/nee) waarmee je kan aangeven of 
je de goedkeuring al dan niet kreeg

• Indien je de goedkeuring niet krijgt, bel of mail (npi@boerennatuur.be)! 

STAP 4 (productie en betaling)

• Productie van de pakketten bij de leveranciers

• Voor levering: één duidelijke factuur van Werkers 

• Bij tijdige betaling is vlotte levering aan huis gegarandeerd

mailto:npi@boerennatuur.be
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4. Demo aanvraag e-loket: stappenplan

STAP 5 (happy end: terugbetaling)

• Je dient je factuur via het e-loket in: instructies hoe dat moet volgen via 
boerennatuur.be/boerennatuurpakket

• Het departement voorziet je volledige terugbetaling binnen de 6 maand
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5. Planning (zo mis je niets van deze NPI’s ☺)

• Houd www.boerennatuur.be in de gaten voor nieuwsberichten en activiteiten

• Ook onze social media zetten alles mooi op een rijtje

• Schrijf je in op onze nieuwsbrief (onderaan diezelfde website)

• Binnenkort?

✓9/12: lancering boerennatuurpakket via kanalen van BNVL en onze partners

✓16/12: lunchdate Boerenbond rond de NPI’s

✓17/12: deadline blokperiode voor wie graag installeert in het voorjaar!

✓20/12: webinar Boerennaturen: (on)zin van bomen (cluster landschap)

✓13/01: webinar Boerennaturen: erosie in je voordeel gebruiken (cluster erosie)

http://www.boerennatuur.be/
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Dankjewel!
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• Altijd welkom via contactgegevens laatste slide

• Met financiële steun van: www.vlaanderen.be/pdpo

• In samenwerking met:

http://www.vlaanderen.be/pdpo


Boerennatuur vzw

Word nu gratis lid van 

Ga naar www.boerennatuur.be en schrijf je 
onderaan de webpagina in. 

http://www.boerennatuur.be/


Boerennatuur vzw



Boerennatuur vzw

Contacteer ons

Diestsevest 40, 3000 Leuven

016 28 64 64

info@boerennatuur.be

www.boerennatuur.be

http://www.boerennatuur.be/

