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DOEL VAN HET VLIF

Ondersteuning van de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame 
investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en 
tuinbouwbedrijven te verbeteren.

Het VLIF verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven 
die bijdragen tot

1. Het verhogen van de weerbaarheid
2. Efficiënter energiegebruik en watergebruik
3. Reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak, verbeteren van de 

luchtkwaliteit

De steunomvang hangt af van duurzaamheid. Elke investering krijgt een 
score volgens vooraf bepaalde selectiecriteria.

• 15% op subsidiabele kosten van overige investeringen
• 30% of 40 % op subsidiabele kosten voor investeringen die boven het gemiddelde 

scoren (40 % of 50 % voor jonge landbouwers < 41 jaar)



VLIF lijst subsidiabele investeringen

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments
/subsidiabele_investeringslijst_1.pdf

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/subsidiabele_investeringslijst_1.pdf


VLIF-steun voor investeringen gerelateerd aan 
wegwerken knelpunten erfsappen/silosappen

Sleufsilo (15 % onroerend structuurverbetering), voor NIEUWBOUW

Opslag verontreinigd water / vetafscheider, bij RENOVATIE
(30 % waterkwaliteit of –kwantiteit),

Verwante codes
Afdeksysteem voor sleufsilo waarbij geen gebruik gemaakt wordt van autobanden 
(30 % ruimtelijke kwaliteit)

Erfverharding (15 % onroerende structuurverbetering (binnen project stal of loods))



Sleufsilo (15 % onroerend structuurverbetering)

onroerend, binnen project en los, NIEUWE investering

De voeders liggen tussen minimum 2 lekdichte muren op een ondergrond (uit beton of asfalt) die voorzien is 
van een sapopvang. De sapopvang moet ook onder deze code sleufsilo worden aangevraagd. 
De muren en de ondergrond (vloer) moeten een permanent vloeistofdicht geheel vormen. 

De sleufsilo mag niet uitgevoerd zijn met een verplaatsbare scheidingswand (buitenzijde van de silo) (geen 
‘LEGOBLOKKEN’). 

Er moet een systeem voor scheiding van regenwater en verontreinigd water aanwezig zijn, alsook een 
opvang voor het verontreinigd water. (first flush)

Het verontreinigd water moet naar een mestkelder of een aparte opslagvoorziening lopen (zie code 'opslag 
verontreinigd water').
Ter info: https://ibbt.emis.vito.be/ibbt_drilldown_overview/38

Wat is steunbaar?

Aanleg nieuwe sleufsilo met manueel scheidingssysteem 

Aanleg nieuwe sleufsilo met first-flush systeem

Aanleg nieuwe sleufsilo met ander opvangsysteem voor silosappen

Normbedrag is 86 euro/m² (opp. tussen de muren, incl. opp. van de muren)

https://ibbt.emis.vito.be/ibbt_drilldown_overview/38


Opslag verontreinigd water / vetafscheider 
(30 % (40 %) waterkwaliteit of –kwantiteit), onroerend, los of andere

Onder deze code kan ook de installatie van een sapopvang bij een bestaande sleufsilo. Dit 
houdt in: een systeem voor het scheiden van het regenwater en het verontreinigd water en de 
opslag van het verontreinigd water. 

Subsidiabel zijn: goot aan sleufsilo voor opvang water, leiding naar scheidingssysteem, 
scheidingssysteem en opslag verontreinigd water (incl. grondwerk voor het plaatsen van de 
opvang). 

Ter info: https://ibbt.emis.vito.be/ibbt_drilldown_overview/38

Er mag geen overloop zijn naar de beek (oppervlaktewater). 

De kost voor het uitbreken van beton is niet subsidiabel. 

Wat is steunbaar?

Aanleg first-flush systeem bij bestaande sleufsilo zonder silosapopvang

Geen normbedrag

https://ibbt.emis.vito.be/ibbt_drilldown_overview/38


Verwante investeringscodes

Erfverharding
15 % onroerende structuurverbetering (binnen project stal of loods)
Erfverharding is verharding buiten de gebouwen. In het geval van de bouw van een nieuwe stal 
of serre is dit de erfverharding die aansluit op de stal of serre en die er samen mee vergund is. 
Erfverharding wordt steeds beperkt tot max. 40 m rondom de 
bedrijfsinfrastructuur/bedrijfsgebouwen. 

Betonverharding die gegoten wordt voor, achter of naast de sleufsilo dient onder de code 
erfverharding aangevraagd te worden.

Afdeksysteem voor sleufsilo waarbij geen gebruik gemaakt wordt van autobanden
30 % ruimtelijke kwaliteit
subsidiabel: de buitenste folie/kuildoek/afdekzeil met een levensduur van minimum 8 jaar en 
de spanriemen, de haken en buizen (bevestigingsmateriaal), drukmatten. 

Zandzakken zijn hier niet subsidiabel.



Investeringssteun op het land- of 
tuinbouwbedrijf

Procedure
Aanvragen via e-loket toepassing
Doorlopend aanvragen mogelijk maar met 3-maandelijkse afsluiting (per 
kwartaal)

Doorlopen selectieprocedure
Selectiecriteria: doelmatigheid, duurzaamheid
Steun via kapitaalpremie na indienen facturen via e-loket en voldoen aan de 
voorwaarden



Investeringssteun op het land- of 
tuinbouwbedrijf

Aandachtspunten
Voldoen aan specifieke voorwaarden (inkomen, vakbekwaam, …)
Juiste investering aanmelden. De investering moet beantwoorden aan de 
beschrijving. 
Nog geen contractuele verbintenis aangaan voor dat het resultaat van de 
selectie bekend is.
Subsidiabel investeringsbedrag (op niveau aanvraag) is minimaal 5.000 
euro.
Afhandeling aanvraag en betaling steun starten pas nadat de landbouwer 
de vereiste documentatie (onder meer facturen) opgeladen heeft in zijn 
elektronisch dossier.



Vlif info op website

https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/kwaliteitssystemen/procedure-vlaams-gewest

https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/kwaliteitssystemen/procedure-vlaams-gewest


Voorwaarden vlif

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-overnamesteun-voor-land-en-
tuinbouwers/info-voorwaarden-investeringssteun

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-overnamesteun-voor-land-en-tuinbouwers/info-voorwaarden-investeringssteun


VRAGEN?

Vraag het aan VLIF Buitendienst Antwerpen:

Vlif.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Tel. 03 224 92 20

Teamhoofd: ir. Thomas Lauwers

mailto:Vlif.antwerpen@lv.vlaanderen.be

