Subsidie genetische diversiteit: nieuwe procedures
1) De subsidie geldt voor schapen van de zeldzame rassen (Ardense Voskop, Entre-Sambre-etMeuse, Houtlandschaap, Kempens, Lakens, Mergellandschaap, Vlaams Kuddeschaap, Vlaams
schaap) ingeschreven in de hoofdafdeling van het stamboek bijgehouden door Steunpunt Levend
Erfgoed (SLE) vzw en voor het Belgisch Melkschaap ingeschreven in de hoofdafdeling van het
stamboek bijgehouden door Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV).
2) De premie bedraagt 25 euro per jaar en per volwassen stamboekdier (m/v) van minstens 1 jaar
oud op 21 april dat voldoet aan de rasstandaard.
3) De kweker sluit een “verbintenis” af voor de duur van 5 jaar waarin hij er zich toe verbindt het
aantal schapen waarvoor subsidie wordt aangevraagd – minimaal 5 -, gedurende minstens 5 jaar
te houden. De kweker hoeft niet noodzakelijk voltijds landbouwer te zijn om in aanmerking te
komen voor de premie.
4) De kweker moet elk jaar opnieuw de uitbetaling van de subsidie uitdrukkelijk aanvragen en
verklaren dat hij gedurende dat jaar aan de voorwaarden van de verbintenis heeft voldaan.
5) Een kweker die tijdens de duur van een lopende overeenkomst het aantal subsidiegerechtigde
dieren wil laten toenemen, dient hiervoor een aanvraag te doen:
▪

stijgt het aantal subsidiegerechtigde dieren met meer dan 50% (vb. van 10 naar 16), dan zal
hij een volledig nieuwe overeenkomst opmaken zowel wat het aantal dieren betreft als wat de
looptijd van de overeenkomst betreft (dus een nieuwe periode van 5 jaar);

▪

neemt het aantal subsidiegerechtigde dieren met ten hoogste 50% toe (vb. van 10 naar 14),
dan zal de bestaande overeenkomst worden aangepast voor het hogere aantal dieren. De
looptijd van de overeenkomst verandert niet.

Vanaf 2012 zullen de subsidie-verbintenis “Genetische Diversiteit” en de jaarlijkse aanvraag
voor uitbetaling van de premie worden afgehandeld via de “Verzamelaanvraag”, welbekend bij
landbouwers. Daartoe zullen ook hobby-houders van lokale schapenrassen die de subsidie
Genetische Diversiteit aanvragen een landbouwer- en exploitatienummer toegekend krijgen.
Nieuwe verbintenissen zullen vanaf 2012 alleen via het E-loket van het Agentschap Landbouw
en Visserij afgesloten kunnen worden ( www.landbouwvlaanderen.be ) . De landbouwers met
een lopende verbintenis zullen een papieren verzamelaanvraag toegestuurd krijgen, samen met
een overzicht van hun verbintenis. Deze verzamelaanvraag kan daarna ingediend worden via het
E-loket of via de papieren versie.
Voor het jaar 2012 moet de betalingsaanvraag reeds uiterlijk 21 april 2012 ingediend worden (in
plaats van eind december 2012) en dit via de verzamelaanvraag.
Een nieuw afgesloten verbintenis geldt meteen ook als betalingsaanvraag voor het eerste jaar. De
subsidie zal normalerwijze uitbetaald worden tegen 30 april van het jaar dat volgt op dat van de
aanvraag.

Ten einde de controles sluitend te maken worden enkele ingrijpende aanpassingen
doorgevoerd wat de stamboekregistratie betreft:
•
•
•
•

geboortemeldingen moeten absoluut op uiterlijk 31 juli van elk jaar worden ingegeven.
Bij latere geboortemeldingen worden de dieren niet in aanmerking genomen voor de
subsidie.
Registratie van verkoop, sterfte, slacht van dieren moet binnen de tien dagen worden
uitgevoerd via het “stamboek online” programma ( www.sle.be )
Mutaties kan de schapenhouder niet zelf uitvoeren via de internettoegang tot het
stamboek maar moeten eveneens binnen de 10 dagen worden gemeld aan het SLEsecretariaat.
Bij sterfte als gevolg van ziekte of ongeval van subsidiegerechtigde dieren, krijgt de
schapenhouder 3 maanden de tijd om de gestorven dieren te vervangen.

Deze voorwaarden zullen van dag tot dag worden opgevolgd en kunnen aanleiding geven tot
inkorting van de subsidie. Sporadisch zullen ook nog controles ter plaatse worden uitgevoerd.

Tijdens het eerste trimester van 2012 zullen we samen met het Agentschap Landbouw en Visserij
een tweetal voorlichtingsavonden verzorgen om alle belanghebbenden in te lichten over de op
gang zijnde wijzigingen.

