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WOORD VOORAF
Deze brochure sluit aan bij voorgaande initiatieven over begrazing met schapen.
In 2009 werd het demonstratieproject ‘Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers:
duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit’ afgerond. Dit project werd uitgevoerd door de vzw
Vlaamse Schapenhouderij (VSH), Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), de Katholieke
Hogeschool Kempen (KHK) en het Zoötechnisch centrum van de KU-Leuven. Het leidde tot enkele
inhoudelijk interessante studiemomenten en de brochure ‘Op weg naar landschapsbeheer met
kleine herkauwers’. Deze waardevolle brochure is nog steeds verkrijgbaar bij de partners van het
project.
In het demonstratieproject werd één bepaald aspect niet uitgewerkt met name de vergoeding die
nodig is om met een kudde schapen aan terreinbeheer te doen en een aanvaardbaar inkomen te
verdienen. André Calus (voorzitter van de vzw VSH) en Achiel Tylleman (afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij) stelden samen een methode
voor om de vergoeding onder verschillende beheeromstandigheden te berekenen. Deze methode
werd eerder voorgesteld op een studiedag in Gent en wordt in deze brochure toegelicht.
De brochure richt zich in eerste instantie tot de schapenhouder die aan terreinbeheer wenst te
doen. De terreinbeheerder dient aan de schapenhouder een eerlijke en gemotiveerde vergoeding te
geven. De terreinbeheerders krijgen een overzicht van de regels en de plichten waaraan
schapenhouders moeten voldoen. Deze informatie leidt tot een beter wederzijds begrip en een
betere samenwerking.
Deze brochure is gebaseerd op eerder geschreven teksten van André Calus en Achiel Tylleman. De
informatie werd herwerkt en aangepast door Achiel Tylleman en Norbert Vettenburg. De tekst werd
kritisch nagelezen door Tsang Tsey Chow. Ik wens van harte hen te danken voor dit werk.
Carine Van Eeckhoudt wens ik te bedanken voor de lay-out en de eindafwerking van deze
brochure.

Ir. Johan Verstrynge
Afdelingshoofd
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Eerste druk : Oktober 2012
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SCHAPENBESTAND IN VLAANDEREN

In 2010 waren in Vlaanderen 137.810 schapen aangegeven bij Sanitel. Dit is ongeveer 60 % van
de Belgische schapenstapel. De dieren zijn verdeeld over 16.023 zogenaamde ‘beslagen’ of
bedrijven wat een gemiddelde van 8,6 schapen per bedrijf betekent.
De evolutie van het aantal schapen in Vlaanderen van 2005 tot 2010 is weergegeven in tabel 1. In
tabel 2 wordt de evolutie van het aantal bedrijven per provincie weergegeven. Tabel 3 geeft de
evolutie van het gemiddeld aantal schapen per bedrijf in diezelfde periode.
Tabel 1. Aantal schapen in Vlaanderen per provincie in de periode 2005-2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vlaanderen

252 447

215 651

147 524

135 074

124 855

137 810

Antwerpen

48 227

32 915

22 481

18 449

16 932

18 232

Vl. Brabant

29 104

41 687

24 443

22 895

21 401

23 134

W. Vlaanderen

52 608

59 151

41 027

38 012

34 745

37 294

O. Vlaanderen

83 839

55 206

40 888

38 876

35 725

37 254

Limburg

38 669

26 692

18 685

16 842

16 052

21 896

Bron: Sanitel – 15 december aangifte – Dr. Guido Bertels

Tabel 2. Aantal bedrijven met schapen in Vlaanderen per provincie in de periode 2005-2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vlaanderen

22 464

22 823

21 420

17 198

15 041

16 023

Antwerpen

2 592

2 619

2 383

1 849

1 639

1 723

Vl. Brabant

3 804

3 798

3 395

2 709

2 378

2 546

W. Vlaanderen

5 642

5 785

5 548

4 443

3 939

4 227

O. Vlaanderen

8 216

8 411

8 097

6 951

5 688

6 011

Limburg

2 210

2 210

1 997

1 606

1 397

1 503

Bron: Sanitel – 15 december aangifte – Dr. Guido Bertels
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Tabel 3. Aantal schapen per bedrijf in Vlaanderen per provincie in de periode 2005-2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vlaanderen

11,2

9,4

6,8

7,8

8,3

8,6

Antwerpen

18,6

12,5

9,4

9,9

10,3

10,5

Vl. Brabant

7,6

11

7,2

8,4

8,9

9,1

W. Vlaanderen

9,3

10,2

7,4

8,5

8,8

8,8

O. Vlaanderen

10,2

6,5

5

5,9

6,3

6,2

Limburg

17,5

12

9,3

10,4

11,5

14,5

Bron: Sanitel – 15 december aangifte – Dr. Guido Bertels
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Figuur 1. Evolutie van het aantal schapen in Vlaanderen sinds 2005
Bron: Sanitel – 15 december aangifte – Dr. Guido Bertels
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Figuur 2. Evolutie van het aantal bedrijven met schapen sinds 2005
Bron: Sanitel – 15 december aangifte – Dr. Guido Bertels

De figuren 1 en 2 geven de evolutie weer van respectievelijk het aantal schapen en het aantal
bedrijven met schapen in Vlaanderen sinds 2005. Opmerkelijk is de felle daling sinds 2006 van
zowel het aantal dieren als van het aantal bedrijven. Oorzaak hiervan is de uitbraak van blauwtong
in 2006 die een hoogtepunt kende in 2007. In 2007 haalde Rendac ongeveer 30.000
schapenkadavers meer op dan normaal. De uitbraak van deze ziekte gevolgd door een verplichte
vaccinatie van 2008 tot 2010 heeft veel schapenhouders ontmoedigd. Sinds 2010 lijkt de
neerwaartse trend te stoppen en is er misschien wel een nieuwe licht stijgende trend ingezet.
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2

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VOOR HET HOUDEN VAN SCHAPEN

2.1

Registratie van de dieren

Iedere houder van schapen, geiten, hertachtigen of andere landbouwhuisdieren is verplicht zich te
laten registreren in de Sanitel-databank. De aanvraag verloopt via Dierengezondheidzorg
Vlaanderen (DGZ). Na registratie krijgt de houder een beslagnummer. Wanneer men meerdere
diersoorten houdt, krijgt men meerdere beslagnummers.
Elk schaap of geit ouder dan zes maand moet geoormerkt zijn. Als het dier jonger is dan 6 maand
en het geboortebeslag verlaat, moet het ook een oormerk dragen. Er zijn gewone oormerken en
beslagoormerken.
De gewone oormerken dragen een uniek nummer dat bestaat uit de letters BE, gevolgd door een
controlecijfer en het nummer bestaande uit acht cijfers. Deze oormerken worden dubbel geleverd
en dienen in beide oren te worden aangebracht. Er zijn meerdere modellen verkrijgbaar. Ze
bestaan ook elektronisch.

Oormerknummer = BE + controlecijfer + 8 cijfers

De beslagoormerken worden enkelvoudig geleverd en worden aangebracht in het linkeroor. Het
mag alleen gebruikt worden voor transport naar een binnenlands slachthuis bij dieren jonger dan
1 jaar.
Het nummer van de beslagoormerken bestaat uit de letters BE gevolgd door het beslagnummer
(8 cijfers) en vervolgens een volgnummer van vier cijfers.

Beslagoormerknummer = BE + beslagnummer + volgnummer

Meer informatie: www.dgz.be/oormerken
2.2

Register en 15 decembertelling

De verantwoordelijke van het beslag is wettelijk verplicht om een register bij te houden waarin
iedere wijziging binnen het beslag, zoals aankoop, verkoop, sterfte … , binnen de drie dagen
vermeld wordt.
Eenmaal per jaar tussen 15 en 31 december moeten de dieren per diersoort geteld worden en
geregistreerd of gemeld aan Veeportaal (http://www.dgz.be/handleidingen-veeportaal) en dit vóór
15 januari van het daaropvolgende jaar.
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2.3

Transport van schapen

2.3.1 Vormen van vervoer
Afhankelijk van het aantal dieren dat men vervoert, de bestemming en de afstand tussen losplaats
en beslag, worden er verschillende vormen van vervoer onderscheiden. Dit is belangrijk voor de
documenten die nodig zijn.
2.3.1.1

Beperkt commercieel vervoer

Een commercieel vervoer wordt beschouwd als ‘beperkt commercieel vervoer’ als aan volgende
voorwaarden is voldaan:
•
•
•
•

de dieren die vervoerd worden zijn eigendom van de vervoerder
het vervoer gebeurt met de eigen wagen of lichte aanhangwagen
de afstand van transport is maximum 50 km van zijn beslag
het transport is voor commerciële doeleinden bijv. markt, slachthuis , ….

De afstand mag meer dan 50 km bedragen als het gaat om het vervoer van 1 eigen dier voor
commerciële doeleinden andere dan het slachthuis.
Voor beperkt commercieel vervoer is enkel een verplaatsingsdocument nodig.
2.3.1.2

Niet- commercieel vervoer of bedrijfseigen vervoer

Een vervoer wordt beschouwd als
volgende voorwaarden is voldaan:
•
•
•
•

‘niet-commercieel

vervoer’ of ‘bedrijfseigen vervoer’ als aan

de dieren die vervoerd worden zijn eigendom van de vervoerder
het vervoer gebeurt met de eigen wagen of lichte aanhangwagen
de landsgrenzen worden niet overschreven
het transport gebeurt binnen de normale bedrijfsvoering bijv. vervoer naar de weide, naar
locaties behorend tot hetzelfde beslag, naar een diergeneeskundige kliniek of praktijk of
naar prijskamp of wedstrijd waar geen aan- of verkoop van dieren plaatsvindt.

Er is geen beperking van afstand.
Ook hobbyhouders vallen onder deze regeling. Hobbyhouders zijn houders van schapen of geiten
die op 15 december maximum 10 vrouwelijke dieren hebben die ouder zijn dan 6 maanden. Indien
het echter een transport betreft naar een slachthuis op meer dan 50 km van het beslag, dan wordt
dit beschouwd als een commercieel transport.
Voor niet- commercieel vervoer is enkel een verplaatsingsdocument nodig.
2.3.1.3

Commerciële transporten

Een vervoer wordt beschouwd als commercieel vervoer als aan volgende voorwaarden is voldaan:
•
•
•

de dieren die vervoerd worden zijn eigendom van de vervoerder of zijn van derden
het vervoer gebeurt met de eigen wagen of met een wagen van derden
de afstand is groter dan 50 km

Er wordt een onderscheid gemaakt in lang en kort commercieel transport. Bij een kort commercieel
transport duurt het vervoer minder dan 12 uur. Wanneer de landsgrenzen worden overschreden
mag een kort transport maximum 8 uur duren.
Dit verschil is van belang voor de benodigde documenten die een transport moet vergezellen
(tabel 4).
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Tabel 4. Benodigde documenten die een transport moeten vergezellen naargelang het soort commercieel
transport

Kort commercieel transport

Lang commercieel transport



Verplaatsingsdocument



Verplaatsingsdocument



Toelating vervoerder kort transport
(type 1)



Toelating vervoerder lang transport
(type 2)



Getuigschrift vakbekwaamheid voor
chauffeur en/of verzorger



Getuigschrfit vakbekwaamheid
chauffeur en/of verzorger



Certificaat voor goedkeuring van het
wegvoertuig kort transport (type 1)



Certificaat van goedkeuring van het
wegvoertuig lang transport (type 2)
ook voor aanhangwagen

Behalve voor:

Lichte aanhangwagen:
Aanhangwagen waarvan de
massa (leeg gewicht + lading)
niet groter is dan 750 kg


Landbouwaanhangwagen :
trage aanghangwagen getrokken
door een landbouwtrekker

Bron: DGZ / FAVV

2.3.2 Documenten bij transport van schapen en geiten
2.3.2.1

Verplaatsingsdocument

Een verplaatsingsdocument (zie figuur 3) moet in drievoud worden opgemaakt voor elke
verplaatsing van schapen of geiten. Er is een exemplaar voor de laadplaats, een voor de losplaats
en een voor de vervoerder. Ook als de verantwoordelijke van de laad- of de losplaats dezelfde
persoon is als de vervoerder dienen er drie exemplaren ingevuld te worden.
Volgende gegevens moeten worden ingevuld:
•
•
•
•
•

het aantal dieren
de oormerknummers van de dieren
de plaats van laden en lossen
het uur en datum van vertrek
de vermoedelijke reistijd

7

Figuur 3. Verplaatsingsdocument
Bron: www.dgz.be

Indien het een transport is in het kader van gewone bedrijfsvoering, is er geen
verplaatsingsdocument nodig. Het is evenmin nodig als het de aankoop betreft door een persoon
die niet over een beslagnummer beschikt én die maximum 2 dieren aankoopt én die deze dieren
laat slachten voor eigen gebruik (particuliere slachting) én die de dieren zelf vervoert met zijn
eigen voertuig. Elk exemplaar van het verplaatsingsdocument moet minstens 5 jaar bewaard
worden.
Elk transport waarvoor een verplaatsingsdocument wordt opgemaakt, moet eveneens gemeld
worden aan Dierengezondheidszorg (DGZ) via Veeportaal, een internettoepassing waarmee de
veehouder op een snelle manier gegevens kan raadplegen en meldingen kan doen over zijn
veestapel. De melding kan ook gebeuren per post of fax maar hiervoor moet een kleine vergoeding
worden betaald.
2.3.2.2

Voedselketeninformatie

Bij een transport naar het slachthuis moet de veehouder de informatie over de voedselketen
(voedselketeninformatie of VKI ) verstrekken aan de exploitant van het slachthuis. Indien er geen
relevante mededelingen zijn, volstaat een sticker op het verplaatsingsdocument (zie figuur 4).
Indien er wel relevante informatie is bijv. over medicatie dan moet het daartoe bestemde VKIdocument worden ingevuld.
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Figuur 4. Sticker kleven op het verplaatsingsdocument
2.3.2.3

Register van reiniging en ontsmetting

Na elk transport en na het lossen van het voertuig moet dit grondig gereinigd en ontsmet (R&O)
worden.
Als de losplaats een slachthuis is of een verzamelplaats waar opnieuw dieren geladen worden, dan
moet de R&O gebeuren op deze losplaats. In andere gevallen moet het voertuig gereinigd worden
bij de vervoerder thuis of op een andere erkende R&O-plaats.
Bij een bedrijfseigen vervoer binnen een straal van 50 km moet het voertuig enkel gereinigd en
ontsmet worden indien de losplaats een slachthuis is of een verzamelplaats is waar opnieuw
geladen wordt.
Elk transport van dieren moet in een register bijgehouden worden met daarin de gegevens over de
reiniging en ontsmetting van het voertuig.
Bij transporten van eigen dieren met een eigen voertuig over een afstand van maximum 50 km
moet het register enkel ingevuld worden indien de bestemming een slachthuis is of een erkende
verzamelplaats (vb markt).
2.3.2.4

Keuringscertificaat van het voertuig

Het voertuig dat gebruikt wordt bij het transport van landbouwhuisdieren moet rekening houden
met het dierenwelzijn en moet gekeurd worden door de Provinciale Controle Eenheid (PCE)van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Deze keuring mag niet
verward worden met de gewone technische keuringen van voertuigen.
Het certificaat van keuring is geldig voor een periode van vijf jaar.
Dit certificaat is niet nodig bij:
1/ vervoer van eigen dieren met behulp van eigen vervoermiddelen: bijv. door hobbyisten, voor
particuliere slachting, naar een dierenartsenpraktijk of in het kader van de bedrijfsvoering (met
inbegrip van deelname aan wedstrijden).
2/ commercieel vervoer waarbij veehouders hun eigen dieren in hun eigen vervoermiddelen
verplaatsen over een afstand van maximum 50 km van hun bedrijf.
Een keuringscertificaat is niet nodig voor een traag landbouwvoertuig en ook niet voor een lichte
aanhangwagen.
De adressen van de PCE zijn te vinden op: www.favv.be/pce
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2.3.2.5

Toelating vervoerder van landbouwhuisdieren

De vervoerder moet in het bezit zijn van een toelating als vervoerder van landbouwhuisdieren.
Deze toelating moet aangevraagd worden bij de PCE van het FAVV en is geldig voor een periode
van vijf jaar.
2.3.2.6

Bewijs van vakbekwaamheid

Voor commercieel vervoer op korte en lange afstand moet de vervoerder beschikken over een
bewijs van vakbekwaamheid. Om dit bewijs te krijgen, moet men slagen voor een examen over
dierenwelzijn, hygiëne, identificatie en registratie, eerste hulp bij ongevallen, omgang met dieren
en veiligheid.
Het examen wordt georganiseerd door DGZ. Data van de examens en een cursus ter voorbereiding
zijn te vinden op: www.dgz.be/getuigschrift-vakbekwaamheid
2.4

Mestbank aangifte en bemesting

2.4.1 Verplichte aangifte
Iedereen die minstens 2 ha grond in gebruik heeft of die op jaarbasis minstens 300 kg P2O5
(fosfaat) produceert in Vlaanderen moet ieder jaar vóór 16 februari een aangifte doen bij de
Mestbank. Voor schapen en geiten jonger dan een jaar wordt een forfaitaire uitscheiding genomen
van 1,72 kg P2O5, voor deze ouder dan een jaar neemt men 4,14 kg P2O5. Afhankelijk van de duur
dat de lammeren op het bedrijf blijven zal men dus vanaf ongeveer 50 ooien met lammeren
verplicht zijn om een jaarlijkse aangifte te doen bij de Mestbank. Indien men minder schapen heeft
volstaat een eenmalige kennisgeving.
De aangifte of eenmalige kennisgeving gebeurt bij de provinciale diensten van de Mestbank. De
contactgegevens staan op www.vlm.be, in de rubriek ‘Contact’.
2.4.2 Bemestingsnormen
De hoeveelheid P2O5 en stikstof (N) die men op een perceel mag aanbrengen is gereglementeerd.
Deze hoeveelheid wordt bepaald door de ligging van het perceel volgens het gewestplan, de
bodemsoort, de teelt en of het perceel al dan niet in een kwetsbaar gebied (water, natuur of
fosfaat) gelegen is. In bepaalde gebieden is bemesten niet toegelaten.
De toegediende hoeveelheid N mag slecht gedeeltelijk onder de vorm van dierlijke mest toegediend
worden.
In tabel 5 zijn de hoeveelheden N en P2O5 weergegeven die op grasland mogen worden
aangebracht. Er is een verschil tussen grasland dat uitsluitend gemaaid wordt en grasland dat
gemaaid én begraasd wordt. De toegelaten hoeveelheid N verschilt tussen zandgrond en nietzandgrond.
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Tabel 5. Hoeveelheid P2O5 die jaarlijks mag toegediend worden op grasland

Grasland

P2O5 (kg/jaar/ha)

Maaien

95

Maaien + grazen

90

Bron: Mestbank

Tabel 6. Hoeveelheid N die jaarlijks mag toegediend worden op grasland op zandgrond

N (kg/jaar/ha)
Totale stikstof

Gewas

Grasland

N uit kunstmest

N uit
dierlijke
mest

N uit
andere
meststoffen

Zandgrond

Nietzandgrond

Zandgrond

Niet zandgrond

Maaien

259

266

140

170

200

210

Maaien
+
grazen

245

252

140

170

180

190

Bron: Mestbank

2.4.3 Nutriëntenemissierechten of NER’s
Om het mestoverschot te beperken hadden veebedrijven van 2002 tot 2006 een nutriëntenhalte
uitgedrukt in kg N en kg P2O5. Dit gold als de maximum hoeveelheid N en P2O5 dat een bedrijf
mocht produceren.
Om individuele bedrijven toch groeikansen te geven werd in 2007 de nutriëntenhalte omgezet in
nutriëntenemissierechten. Deze rechten zijn verhandelbaar en bepalen hoeveel dieren op het
bedrijf mogen gehouden worden. De rechten werden toegekend aan een landbouwer nl. één of
meerdere exploitanten die elk één of meerdere exploitaties kunnen hebben. Net zoals bij de
nutriëntenhalte blijft de landbouwer verantwoordelijk dat er op zijn exploitatie niet meer mest
wordt geproduceerd dan zijn nutriëntenemissierechten toelaten. Bij overschrijding kan een
administratieve boete opgelegd worden.
De nutriëntenemissierechten worden uitgedrukt in NER-D (D staat voor dieren), en worden
berekend door de dieren van de nutriëntenhalte te vermenigvuldigen met een waarde uit de tabel
die bij het nieuwe mestdecreet werden gevoegd. Er zijn vier soorten NER-D: NER-DR (runderen),
NER-DV (varkens), NER-DP (pluimvee) en NER-DA (andere).
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Tabel 7. Tabel voor berekening en omzetting van NERs

Schapen en geiten

Waarde

Nutriëntenemissierechten

Jonger dan 1 jaar

6.08

NER-DA

Ouder dan 1 jaar

14.64

NER-DA

Bron: VLM

Uitbreiding van bedrijven is mogelijk door overname van NER’s. Daarbij gelden welbepaalde regels
voor omzetting van NER-D’s van de ene diersoort naar de andere.
Uitbreiding kan ook door bijkomende NER’s, die niet verder overdraagbaar zijn. Daartoe moet men
aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zoals een bewezen efficiënte mestverwerking.
Sinds 2008 bestaan er ook tijdelijke nutriëntenemissierechten (TNER-D) die landbouwers
toelaten dieren te houden voor doeleinden in het kader van natuurbeheer, wetenschappelijk
onderzoek, onderwijs, en beheer van onroerende goederen in opdracht van openbare besturen.
Deze tijdelijke nutriëntenemissierechten zijn niet overdraagbaar.
De TNER-D worden berekend in functie van het aantal dieren nodig voor het verwezenlijken van de
doelstelling vermenigvuldigd met de waarde bepaald in de tabel 7.
Wanneer de doelstelling bereikt is of de landbouwer stopt zijn medewerking dan worden de TNER-D
door de Mestbank geannuleerd. Deze TNER-D’s laten de schapenhouder toe zijn kudde (tijdelijk) uit
te breiden met het oog op inschakeling voor natuurbeheer of gewoon voor onderhouden van een
terrein van een openbaar bestuur zonder dat hiervoor gewone NER-DA ’s moeten aangekocht
worden.
Het verwerven van TNER-D’s voor natuurbeheer kan alleen maar wanneer de aanvrager een
erkende natuurvereniging is of wanneer de aanvrager een schriftelijk contract heeft met een
erkende vereniging.
Meer informatie: www.vlm.be (Rubriek ‘Land- & Tuinbouwers’, vervolgens ‘Mestbank’)
2.5

Randvoorwaarden voor bedrijfstoeslag

Om bedrijfstoeslag (zie verder: Toeslagrechten) uitbetaald te krijgen, moet de landbouwer aan
randvoorwaarden voldoen. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op de naleving van tal van
Europese richtlijnen. Het betreft zowel het milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid, identificatie
en registratie van dieren en zorgen dat de exploitatie in een goede landbouw- en milieuconditie
verkeert.


Milieu



Een exploitatie kan haar toeslagrechten verminderd zien, indien ze niet voldoet aan de
nitraatrichtlijn, zich schuldig maakt aan het lozen van verboden stoffen, niet beschikt over
voldoende volume mestopslag,
geen waterdichte mestopslag waarvan afvalwater
opgevangen wordt heeft , overtredingen van de mestwetgeving heeft gepleegd …… .
Dierenwelzijn



Toeslagrechten kunnen eveneens verminderd worden als de exploitant
gemaakt heeft aan bijvoorbeeld dierenverwaarlozing.
Volksgezondheid

zich schuldig

Alle dieren moeten volgens de wettelijke regels geïdentificeerd zijn en alle verplichte
documenten moeten tijdig en correct ingevuld worden. Op die wijze is het voor de
verantwoordelijken mogelijk om de gevolgde weg van dieren na te trekken in geval van
ziekten, zoönosen of andere calamiteiten. Indien een uitbating niet voldoet aan deze regels
kan eveneens een korting op de toeslagrechten toegepast worden.
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Goede landbouw- en milieuconditie
De uitbater moet er voor zorgen dat bijvoorbeeld erosiegevoelige percelen maximaal
beschermd worden tegen erosie.

Meer informatie: www.vlaanderen.be/landbouw
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3

PREMIES EN SUBSIDIES

3.1

Toeslagrechten

Toeslagrechten werden in 2005 aan landbouwers toegekend op basis van de rechtstreekse steun
die ze ontvangen hadden in de periode 2000-2002. Deze rechtstreekse steun kon ontvangen zijn
onder de vorm van allerlei premies (stierenpremie, graanpremie, ooienpremie …. ). Sindsdien is
deze steun niet meer gekoppeld aan de productie van een bepaalde teelt of aan het houden van
schapen. Het volstaat dat de landbouwer subsidiabele teelten verbouwt of voldoende dieren
aanhoudt om zijn toeslagrechten te activeren.
De toeslagrechten worden uitbetaald (bedrijfstoeslag) na activering en indien aan de voorwaarden
wordt voldaan. Indien bepaalde toeslagrechten gedurende twee achtereenvolgende campagnes niet
geactiveerd worden, vervallen ze. De toeslagrechten zijn verhandelbaar en er heeft zich dan ook
ondertussen een markt voor toeslagrechten gevormd.
Meer informatie: www.vlaanderen.be/landbouw
3.2

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Landbouwers kunnen voor investeringen beroep doen op het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
(VLIF). Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan zowel de aanvrager, het bedrijf en de
investering.
Meer informatie: www.vlaanderen.be/vlif
3.3

Premies voor genetische diversiteit

Om met uitsterven bedreigde dierenrassen te beschermen wordt een subsidie gegeven voor het in
stand houden van volgende schapenrassen: Houtlandschaap, Kempens schaap, Mergelland schaap,
Belgisch melkschaap, Vlaams kuddeschaap, Ardense Voskop, Lakense schaap, Entre Sambre &
Meuse schaap, Vlaams schaap.
De schapenhouder sluit via een erkende vereniging een overeenkomst af met de Vlaamse overheid.
Hij verbindt er zich toe gedurende vijf jaar een bepaald aantal schapen te houden met een
minimum van 5 en maximum 650 dieren. Het jaarlijks subsidiebedrag bedraagt 25 euro per dier.
In Vlaanderen is de vzw Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) erkend voor de uitbetaling van en
controle op deze premies. Voor het Belgisch melkschaap moet men contact opnemen met de vzw
Kleine Herkauwers Vlaanderen.
Meer informatie: www.vlaanderen.be/landbouw

15

16

4

ONDERHOUD VAN SCHAPEN

4.1

Voeder

Schapen die grazen, hebben geen bijkomend voeder nodig als het aangeboden gras van voldoende
kwaliteit is. Maar er zijn rasverschillen. Sommige rassen kunnen beter aan schaarse
omstandigheden weerstaan dan andere rassen. Men kan stellen dat oude rassen het best
aangepast zijn aan schaarste alhoewel deze niet altijd de beste economische resultaten opleveren.
Voor schapen die einde dracht zijn of voor lacterende schapen is bijvoederen noodzakelijk.
Er moet steeds voldoende aandacht zijn voor de conditie van de dieren. Wanneer de dieren te fel
vermageren zal dit nadelige gevolgen hebben voor hun gezondheid en weerstand. Dit moet
vermeden worden door bijvoedering.
De begrazingstechniek zal eveneens bepalen of er al dan niet moet bijgevoederd worden. Wanneer
schapen bijvoorbeeld ingezet worden om een gebied te verarmen aan mineralen (zie later) zal dit
leiden tot vermageren van de dieren. Nadien is extra bijvoederen nodig om ze terug een goede
conditie op te bouwen.
4.2

Medicatie

Afhankelijk van de begrazingstechniek en van de gestelde eisen kan begrazing aanleiding geven tot
meer of minder medicatie. Schaarse omstandigheden met negatieve invloed op de conditie van de
schapen zullen ziekteweerstand verlagen en dus de kosten voor medicatie verhogen. In sommige
gevallen is er een verbod op medicatie bijvoorbeeld in natuurgebied wat weliswaar de
medicatiekost zal verkleinen maar aanleiding zal geven tot grotere verliezen.
Vaccinaties kunnen helpen om ziekten te voorkomen. Afhankelijk van de ziektedruk op het bedrijf
kan het nuttig zijn om te vaccineren tegen bijvoorbeeld Clostridium perfringens (het bloed),
coccidiose (diaree), ecthyma (zere bekjes), blauwtong en pasteurellose (zomerlongontsteking).
Vaccineren wordt alleen aangeraden indien de aandoening op het bedrijf problematisch is om hoge
kosten te vermijden.
Momenteel zijn er geen wettelijk verplichte vaccinaties maar verwacht mag worden dat er een
verplichting tot vaccineren tegen Q-koorts zal komen voor die bedrijven die vaker contacten
hebben met derden.
Wormaandoeningen bij schapen zijn een zeer groot probleem. Ontwormen dringt zich steeds vaker
op. Met moet echter rekening houden met een steeds vaker voorkomende resistentie van de
wormen tegen de bestaande producten. Het is daarom cruciaal dat het ontwormen vakkundig
gebeurt en dat er een gezond bedrijfsmanagement wordt gevoerd dat besmetting maximaal
vermijdt bijvoorbeeld door regelmatig te verweiden zodat de schapen de ontwikkelde larven niet
kunnen opnemen.
4.3

Verweiden

De grootte van de terreinen maar vooral de beweidingstechniek bepalen of er al dan niet moet
verweid worden. Indien de kudde over grotere afstand moet verplaatst worden zal dit extra arbeid
en extra kosten met zich meebrengen.
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5

BEGRAZING VOOR DERDEN

5.1

Soorten begrazing

Er zijn meerdere manieren mogelijk om de verschillende begrazingstechnieken te catalogeren.
Hier wordt dezelfde opdeling en beschrijving gebruikt als in de brochure ‘Op weg naar
landschapsbeheer met schapen’ die naar aanleiding van een ADLO-demonstratieproject
geschreven werd.
De keuze van de afsluiting wordt bepaalde door het terrein en het doel waarvoor de schapen
ingezet worden. Er zijn vaste afsluitingen flexibele- verplaatsbare rasters of herderen zonder
rasters. Afhankelijk van de wensen en de doelstellingen van de terreinbeheerder zal men een
bepaalde begrazingstechniek moeten kiezen.
Men onderscheidt :
•
standbeweiding
•
gestuurde begrazing
•
druk- of stootbegrazing
•
zomerbegrazing
•
winterbegrazing
•
permanente begrazing
5.1.1 Standbeweiding
Bij standbeweiding worden de schapen binnen een afsluiting vrij gelaten. Ze verkiezen zelf waar en
wanneer ze zullen grazen. Bij deze techniek worden er geen mineralen aangevoerd of afgevoerd.
Sommige plaatsen zullen de voorkeur genieten en zullen via mestuitscheiding verarmen. Andere
plaatsen zullen eerder worden gemeden en deze zullen worden aangerijkt.
Wanneer een vaste nachtverblijfplaats gebruikt wordt waarbij het stalmest wordt verwijderd, kan
het terrein in belangrijke mate verarmen.
Een bijzondere vorm van standbeweiding is het wisselbeweiden. Hierbij worden de schapen op
regelmatige tijdstippen omgeweid naar een ander perceel. Vooral om de wormdruk te verlagen en
dus infecties te voorkomen, kan dit systeem toegepast worden.
5.1.2 Gestuurde begrazing
Bij gestuurde of geherderde begrazing wordt de kudde gestuurd door een herder die bepaalt waar
de kudde zal grazen. De kudde vertrekt vanuit een vaste stal of kraal om een bepaald terrein te
begrazen en keert ‘s avonds terug. Deze vorm van begrazing wordt vaak toegepast voor
heidebeheer of voor onderhoud van dijken. Omdat de herder bepaalt welke stukken begraasd
worden en met welke intensiteit kan hij de ontwikkeling van de vegetatie sturen. Door bijvoorbeeld
de weide gedurende een bepaalde periode zeer kort te houden zullen bepaalde planten meer
kansen krijgen om tot zaadzetting over te gaan. Bovendien kunnen bepaalde zaden, die zich soms
al jaren in de bodem bevinden, gaan ontkiemen dankzij een zeer korte zode. En dankzij het
rondtrekken van de kudde worden zaden en sporen die via de mest en de wol meegedragen ver
verspreid.
5.1.3 Drukbegrazing
Drukbegrazing, ook wel stootbegrazing of piekbegrazing genoemd, wordt vooral toegepast op zeer
ruige terreinen. Het terrein wordt op zeer korte tijd zeer intensief begraasd waardoor de begroeiing
kan gewijzigd worden. Alleen de planten die de intensieve begrazing verdragen, zullen immers
overblijven. Zo zal een groene heidevegetatie met veel gras evolueren naar door een struikheide
gedomineerd heidegebied.
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Bij deze techniek wordt er steeds een korte maar vrij open zode aangehouden waardoor planten en
kruiden de kans krijgen om te kiemen en er een meer gevarieerde flora ontstaat.
Er kan gebruik worden gemaakt van verplaatsbare rasters (flexienetten) of van een rotatiesysteem
waarbij de schapen regelmatig omgeweid worden of zelfs door middel van herderen. Principieel
gaat het om veel schapen per oppervlakte eenheid die gedurende korte tijd ingezet worden op een
bepaalde plaats.
5.1.4 Zomerbegrazing
Bij zomerbegrazing wordt de vegetatie alleen tijdens het groeiseizoen begraasd. Meestal gebeurt
dit zo intensief dat het terrein kort begraasd de winter ingaat. Voor een gewone productieweide is
dit een ideale toestand. Wanneer het immers met een te lang grasbestand de winter ingaat, kan dit
leiden tot verstikking van de zode tijdens periodes van sneeuwval of strenge vorst.
In natuurgebieden moet men ermee rekening houden dat er voldoende gras overblijft voor andere
grazers.
5.1.5 Winterbegrazing
Bij winterbegrazing worden de schapen pas op het terrein gezet nadat de vegetatie tot bloei en
zaadzetting is gekomen. Deze techniek heeft weinig effect op de samenstelling van de vegetatie.
In heidegebieden echter wordt het pijpenstrootje (Milinia caerulea) bevoordeligd. Om te
overwinteren slaat deze plant reserves op in ondergrondse delen. Door winterbegrazing is ze in het
voordeel ten opzichte van de andere vegetatie en zal ze kunnen gaan woekeren.
5.1.6 Permanente begrazing
Bij permanente begrazing blijven de schapen het hele jaar op het terrein. Tijdens het groeiseizoen
wordt de vegetatie slecht extensief begraasd. Gezien de schapen voorkeur geven aan jonge
scheuten zullen zij naar reeds begraasde plaatsen terug keren vooraleer dat alle plaatsten
begraasd zijn. Op deze wijze ontstaat op het terrein een mozaïekpatroon van lange en korte
vegetatie. Grassen met een grote concurrentiekracht kunnen met permanente begrazing beter
teruggedrongen worden dan met seizoen begrazing. De begrazing dient voldoende extensief te
gebeuren opdat er voldoende biomassa zou overblijven voor de winterperiode. Wintervegetatie
heeft steeds een lage nutriënteninhoud en een geringe verteerbaarheid. In natuurgebieden zullen
de dieren dan twijgjes en knoppen van struweel gaan opzoeken om hun rantsoen te verbeteren
maar zo ook de samenstelling van het struweel beïnvloeden.
5.2

Begrazingsintensiteit

De begrazingsintensiteit bepaalt mede de invloed van de begrazing op de evolutie van de fauna en
flora van het gebied.
De impact van de begrazing hangt af van de bezettingsdichtheid, de begrazingstechniek, de
ingezette soorten grazers en de voedselbeschikbaarheid in het gebied. De voedselbeschikbaarheid
hangt nauw samen met wat de ecologische draagkracht van een gebied wordt genoemd.
5.3

Begrazingsplan

Om het gewenste resultaat te bekomen is het nuttig een begrazingsplan op te maken. Wanneer het
doel beperkt is tot het kort houden van de vegetatie, zal het plan eenvoudig zijn. Wanneer men
echter de vegetatie wilt sturen, zal men een zeer gedetailleerd plan moeten opmaken dat
regelmatig geëvalueerd moet worden.

20

Een begrazingsplan bestaat uit de achtereenvolgende stappen:
•
een gedetailleerde terreinbeschrijving met daarin de bijzonderheden van het terrein en
de vegetatie inclusief de evaluatie van vroeger beheer
•
een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen
•
een langetermijnplanning met daarin eventueel de onderverdeling van het terrein in
verschillende percelen met uniforme vegetatie. Aan de hand van de geschatte
biomassaproductie en de geschatte graascapaciteit van de kudde kan men vervolgens
de begrazingsintensiteit uitgedrukt in dagen per perceel berekenen. De graascapaciteit
van de kudde wordt uitgedrukt in kilogram droge stof per dag die de kudde door
grazen kan opnemen.
5.4

Opbrengsten en kosten

Op basis van wat voorafgaat is het mogelijk een overzicht te geven van de verschillende kosten en
opbrengsten die de schapenhouder heeft om zijn kudde in stand te houden en om deze te laten
grazen op terreinen van derden en in natuurgebieden.
De cijfers die meestal ramingen zijn en ook de teksten werden grotendeels ontleend aan het werk
‘Handleiding ter bepaling van de beheersvergoeding’ opgemaakt door André Calus en Achiel
Tylleman.
De auteurs gaan er van uit dat er één persoon, mits ondersteuning in de aflamperiode, nodig is om
een kudde van 300 à 400 ooien te managen gedurende het jaar. Men stelt voorop dat de
schapenhouder voor zijn prestatie van 8 tot 10 uur per dag en bovendien 24 uur op 24 beschikbaar
zijn, een arbeidsinkomen ambieert van 35.000 euro per jaar. Dit komt neer op een inkomen van 90
tot 100 euro per ooi of een vergoeding van 10 tot 12 euro bruto per uur arbeid.
Met arbeidsinkomen wordt bedoeld: het verschil tussen alle inkomsten, verminderd met alle vaste
en variabele kosten zonder de eigen arbeid.
5.4.1 Opbrengsten
De opbrengsten in de klassieke schapenhouderij, dwz. op normale landbouwgronden, komen van
de verkoop van lammeren, wol en reforme schapen (oude ooien).
Men kan stellen dat er per 100 ooien jaarlijks 150 lammeren, 350 kg wol en 15 reforme ooien
worden verkocht.
Tabel 8 geeft een schatting weer van de opbrengst per ooi.

Tabel 8. Geschatte bruto opbengst per ooi

Inkomst

Eenheidsprijs (euro)

Bedrag (euro)

1,5 lam van 42 kg x 0,95

2,25 per kg

134,66

0,15 reforme ooien

40 per stuk

6,00

3,5 kg wol

0.70 per kg

2,45

Totaal

143,11

Bron: A. Calus en A. Tylleman – Handleiding ter bepaling van de beheersvergoeding

21

1,5: Per ooi wordt 1,5 verkoopbare lam gerekend. Dit is echter sterk afhankelijk van het ras en van
het bedrijfsmanagement. Om te komen tot 1,5 verkoopbare lammeren moet de worpgrootte 1, 9
tot 2,2 bedragen.
0,95: Bij de berekening wordt het levend gewicht met 5 % verminderd voor ‘niet uit vasten’, wat
een normaal gebruik is in de praktijk.
Als de schapenhouder ook bedrijfstoeslag ontvangt, kan dit de opbrengst aanzienlijk verhogen. De
bedrijfstoeslag bestaat uit individueel toegekende toeslagrechten: gewone of speciale
toeslagrechten. Om de speciale toeslagrechten te behouden moet hij minstens 50% van de
grootvee-eenheden waarvoor tijdens de referentieperiode (d.i. 2000-2002) premies werden
aangevraagd, houden. Voor gewone toeslagrechten moet hij de percelen opgeven waarop de
dieren grazen (in eigendom of gehuurd). De landbouwer kan zijn gewone toeslagrechten ook
activeren met gronden met subsidiabele gewassen.
De bedragen van de toeslagrechten variëren sterk en zijn o.a. afhankelijk van de ontvangen
premies tijdens de referentieperiode.
5.4.2 Kosten
De geraamde kosten per ooi en per jaar zijn vermeld in tabel 9.

Tabel 9. De jaarlijkse kosten per ooi in klassieke houderij

Kost
Voeder (ooi + 1,7 lam)
Gezondheidszorg
FAVV / Sanitel / DGZ / Rendac
Huisvesting

Bedrag (euro)
103
10
3
10 à 30

Strooisel

3

Aanhangwagen

1

Klein materieel

9

Onderhoud / herstellingen

3

Intrest

10

Diverse

10 à 20

Totaal

162 à 192

Bron: A. Calus en A. Tylleman – Handleiding ter bepaling van de beheersvergoeding

Uit de resultaten van de gemiddelde geraamde kosten en de opbrengsten kan besloten worden dat
het gemiddelde inkomen zonder bedrijfstoeslag zal variëren tussen -44 euro en
-14 euro per ooi.
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5.4.3 Factoren die de rendabiliteit van de schapenhouderij beïnvloeden
De impact van het wijzigen van 1 productiefactor op het arbeidsinkomen per ooi wordt
weergegeven in tabel 10. Hierbij wordt uitgegaan van een kudde van 100 ooien.

Tabel 10. Impact op het arbeidsinkomen bij wijziging van 1 parameter op een kudde van 100 ooien

Parameter

Bedrag (euro)

1 % meer of min inzet van ooilammeren voor vervanging

0,57

1 % meer of minder dracht

1,07

1 % lamsterfte rond de geboorte

1,36

1 % lamsterfte op jaarbasis

0,67

1 % uitval volwassen dieren

0,67

10 gram groei meer of minder : algemeen

1,74

zoogperiode

0,74

na spenen

1,00

Worpgrootte + of – 0,1 lam
Verkoopprijs lammeren per kg + 10 cent

5,45 – 7,06
5,50

Bron: A. Calus en A. Tylleman – Handleiding ter bepaling van de beheersvergoeding

Hieruit blijkt dat vooral de worpgrootte en de groei belangrijke factoren zijn. Maar ook de
verkoopprijs van de lammeren bepaalt voor in grote mate mee het uiteindelijke arbeidsinkomen.
Deze prijs per kg is in sterke mate afhankelijk van de bevleesdheid van de lammeren, de
vetbedekking, het afzetgewicht en het ogenblik van het jaar waarop verkocht wordt. Vooral de
bevleesdheid kan aanleiding zijn voor een prijsverschil van 1 euro per kg tussen een dikbiltype en
een plat lam.
Om deze redenen zal de klassieke schapenhouderij zich vooral richten naar een hogere
vruchtbaarheid en een gemiddelde tot goede bevleesdheid. Hierbij is de keuze van het ras van het
moeder- en het vaderdier zeer belangrijk. Zo zullen kruisingen met Swifters (melkschaap x Texel)
veel belangstelling genieten.
Met een toename van de worpgrootte met 0,2 lammeren per ooi en een prijsstijging van 0,1 euro
per kg zal het arbeidsinkomen per ooi met 16 tot 17 euro stijgen. In combinatie met een niet al te
grote investeringslast voor gebouwen kan zo het inkomen per ooi stijgen tot 25 à 30 euro per ooi.
Met 400 ooien per arbeidskracht zal men in de klassieke schapenhouderij komen tot een jaarlijks
inkomen van 10.000 tot 12.000 euro wat zeer ondermaats is en als hoofdberoep niet houdbaar.
5.4.4 Rendabiliteit onder beheerssituaties
In bepaalde omstandigheden kan gekozen worden om terreinbeheer met schapen te doen. De
terreinbeheerder zal afhankelijk van zijn beheersdoelen kiezen om met dieren (schapen), een
loonwerker of eigen personeel te werken. Het te verwachten resultaat en de kostprijs zijn de
doorslaggevende elementen.
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Volgens het te beheren terrein zal men een geschikt ras moeten inzetten. Sommige klassieke
rassen zoals de Swifter zullen gedijen op terreinen met een behoorlijke graskwaliteit (dijken,
privéterreinen, parken, domeinen) als ze ook een voldoende sterk beendergestel hebben om de
afstanden te kunnen afleggen.
In veel beheerssituaties zoals natuurgebieden, verschraalde gronden, heidegebieden, terreinen op
arme zandgronden is de kwaliteit van het voeder erg laag door het verouderde gras of door het
type vegetatie. Enkele heel specifieke rassen kunnen hier overleven. Heel vaak worden oude
inlandse rassen ingezet zoals de Ardense Voskop, de Houtlander, het Kempische schaap, het
Lakens schaap, de Mergellander, het Vlaams kuddeschaap, het Vlaams schaap en de Entre Sambre
et Meuse. In Nederland en Duitsland zijn ook de heideschapen bekend zoals het Drents
Heideschaap.
In Vlaanderen voor terreinbeheer ook vaak beroep gedaan op de Lovenaar, een dubbele kruising
tussen Suffolk en Melkschaap. Vroeger hadden rondtrekkende herders veelal Suffolkschapen die
met hun sterk beendergestel grote afstanden konden afleggen.
Tabel 11 en 12 geven een overzicht van de voornaamste kenmerken van enkele oude rassen.
Tabel 11. Voornaamste kenmerken van enkele oude rassen

Ardens
Voskop
(ram/ooi)

Entre Sambre
et Meuse
(ram/ooi)

Houtlander
(ram/ooi)

Kempens
schaap
(ram/ooi)

Gewicht (kg)

65/55

85/75

73/60

65/52

Schothoogte (cm)

70/66

75/70

71/67

70/64

Lengte (cm)

77/73

81/76

79/75

77/72

Borstomtrek (cm)

97/90

107/102

100/92

93/85

Borstdiepte (cm)

37/33

39/36

39/36

37/32

Worpgrootte
(meerjarige ooi)

± 1,8

± 1,7

± 1,9

± 1,6

Dekseizoen

juli-februari

septemberfebruari

juli-februari

augustusfebruari

Zelfredzaamheid

zeer
zelfredzaam

matig

zeer
zelfredzaam

zeer
zelfredzaam,
sober

Kuddegedrag

goed

matig

goed

zeer goed

Geslachtsrijp

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

Groeisnelheid

matig

matig

matig

matig

geschikt voor
ruime arme
gronden

betere weiden

arme gronden

arme gronden

Kenmerk

Voeding

Bron: ADLO – Brochure 44 - Schapen- en geitenrassen: Deel 1 - Met uitsterven bedreigde rassen
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Tabel 12. Voornaamste kenmerken van enkele oude rassen

Lakens schaap
(ram/ooi)

Mergelland
(ram/ooi)

Vlaams
kuddeschaap
(ram/ooi)

Kempens
schaap
(ram/ooi)

Gewicht (kg)

80/65

65/65

90/65

90/75

Schothoogte (cm)

68/64

72/67

72/63

78/73

Lengte (cm)

83/80

romp is lang
en smal

100/93

107/98

Borstomtrek (cm)

100/94

borstomvang
is ovaal

100/93

107/98

Borstdiepte (cm)

38/35

middenhand is
wigvormig

40/35

42/38

Worpgrootte
(meerjarige ooi)

± 1,6

± 1,5

± 1,6

± 3,0

Dekseizoen

juli-januari

augustusfebruari

juli-januari

Septemberfebruari

Zelfredzaamheid

zeer
zelfredzaam

zeer
zelfredzaam,
lammert af in
natuurgebied

zelfredzaam

matig

Kuddegedrag

-

goed
kuddegedrag

-

-

Geslachtsrijp

laat

op± 6
maanden

gemiddeld

vroeg

Groeisnelheid

traag

matig

goed

matig

matige
kwaliteit

sober, arme
gronden

betere
graslanden

rijke voeding

Kenmerk

Voeding

Bron: ADLO – Brochure 44 - Schapen- en geitenrassen: Deel 1 - Met uitsterven bedreigde rassen

De rendabiliteit van de klassieke bedrijfsgebonden schapenhouderij is eerder laag. Vruchtbaarheid
en karkaskwaliteit bepalen in grote mate het rendement.
In beheerssituaties zijn de omstandigheden veelal suboptimaal voor de vruchtbaarheid. Een
gebrekkige conditie van de ooien bij het dekken of verhoogde stress resulteren in een kleinere
worpgrootte.
Er wordt vaak gewerkt met oude inlandse rassen die maar zeer matig bevleesd zijn. Dit betekent
dat de verkoopprijs van de lammeren beduidend lager zal zijn dan deze van moderne rassen. En
omwille van de mindere kwaliteit van het voeder zal ook de slachtkwaliteit lager zijn.
Door de schrale voeding kunnen de ooien zelf aanzienlijk veel gewicht verliezen. Dit moet
gecorrigeerd worden met krachtvoer in de periode dat ze buiten de beheerssituatie verblijven zodat
ze de volgende periode van beheer kunnen overleven. Om 1 kg gewicht aan te zetten heeft men
ongeveer 8 kg krachtvoeder nodig.
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Met al deze factoren moet men rekening houden bij de berekening van een verantwoorde
beheersvergoeding.
Voor
een
aanvaardbaar
arbeidsinkomen
zal
men
ook
in
beheersomstandigheden 85 à 100 euro per ooi moeten verdienen.
De bedragen die gebruikt worden bij de berekening van de benodigde vergoeding voor beheer met
schapen, zijn ramingen en dus richtinggevend maar niet absoluut.
Zowel de rassenkeuze, wat de worpgrootte en slachtkwaliteit bepaalt, als de beheerssituatie
kunnen het arbeidsinkomen beïnvloeden
5.4.4.1

Impact van de rassenkeuze

In deze bespreking wordt enkel rekening gehouden met de verschillen in worpgrootte en de
verkoopprijs die een maat is voor de slachtkwaliteit.
In de tabel 13 wordt het inkomen van de klassieke schapenhouderij en de impact van de keuze van
andere rassen hierop weergegeven.
Tabel 13. Kenmerken en arbeidsinkomen (AI) bij een klassieke schapenhouderij in een gemiddeld en
geoptimaliseerde omstandigheden en bij Suffolk en Swifter

Worpgrootte
per ooi, jaar

Verkoopprijs/kg
(euro)

Al per ooi (euro)
zonder toeslag

Klassieke houderij
gemiddeld

1,5

2,25

-7,75

Klassieke houderij
geoptimaliseerd

1,7

2,5

+17

Suffolk
(vroeger herdersras)

1,3

2,5

5

Swifter

1,7

2,0

-10,5

Swifter

2,0

2,0

+6

Bron: A. Calus en A. Tylleman - Handleiding ter bepaling van de beheersvergoeding

In de klassieke schapenhouderij zonder toeslag wordt een negatief inkomen gehaald - 7,75 euro
per ooi. Met toeslagrechten kan dit aanzienlijk verhogen. Door een verbetering van het
management, betere rassenkeuze en een meer gerichte verkoop kan de worpgrootte en de prijs
per kg worden verhoogd. Toeslagrechten zijn een belangrijke factor in het inkomen per ooi.
Bij de opstart van een nieuwe kudde voor beheer zijn er geen toeslagrechten.
Dankzij recente wijzigingen aan de mestwetgeving kunnen voor beheersactiviteiten in
natuurgebieden nutriënten geproduceerd worden zonder bestraffing en zonder extra kosten. Dit is
echter enkel mogelijk voor de duur van de overeenkomst. Wanneer de kudde niet het ganse jaar in
het natuurgebied blijft betekent dit dat er NER’s moeten aangekocht worden.
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Voor terreinbeheer worden vaak oude inheemse rassen met wisselende vruchtbaarheid en
wisselende bevleesdheid en slachtkwaliteit ingezet. Hiermee wordt in de verdere berekeningen
rekening gehouden. Er wordt ook uitgegaan van een gewone vermarkting en niet van bijvoorbeeld
verkoop onder (natuur)label.
Bij inheemse landrassen zal de vruchtbaarheid variëren in functie van de genetisch potentie en in
functie van de voedingscondities.
In de tabel 14 wordt het arbeidsinkomen weergegeven bij verschillende worpgrootte en
verkoopprijs.
Tabel 14. Arbeidsinkomen per ooi in functie van worpgrootte en verkoopprijs per kg van de lammeren zonder
toeslagrechten en zonder premies

Verkoopprijs euro/kg
Worpgrootte/ooi
1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

1,1

-71,00

-57,25

-43,50

-29,75

-16,00

1,3

-60,00

-46,25

-32,50

-18,75

-5,00

1,5

-49,00

-35,25

-21,50

-7,75

+6,00

1,7

-38,00

-24,25

-10,50

+3,25

+17,00

1,9

-27,00

-13,25

+0,50

+14,25

+28,00

2,1

-16,00

-2,25

+11,50

+25,25

+39,00

2,3

-5,00

+8,75

+22,50

+36,25

+50,00

Bron: A. Calus en A. Tylleman – Handleiding ter bepaling van de beheersvergoeding

Een kudde met een worpgrootte van 1,5 lammeren per ooi, met een verkoopprijs van 1,5 euro /kg
geeft een jaarlijks verlies van 49 euro per ooi. Indien de verkoopprijs 2,5 euro per kg zou zijn, dan
is er een winst van 6 euro.
5.4.4.2

Impact van het beheerssysteem

Afhankelijk van de doelstelling, kan men kiezen uit verschillende beheerssystemen. Hier worden 7
verschillende mogelijkheden beschreven. Er zijn echter meerdere varianten of combinaties
mogelijk.
•
•
•
•
•
•
•

Klassiek jaar rond schapen houden binnen een bedrijf
Herderen: de schapen gaan van maart tot oktober de baan op en worden in november en
december deels bijgevoederd
Druk of stootbegrazing: de schapen gaan van 10 april tot eind november in beheer, de
overige tijd verblijven ze op het bedrijf
Jaar rond beheer: de schapen komen slechts 35 dagen naar het bedrijf om te werpen
Zomerbegrazing: de schapen gaan van 10 april tot eind november in beheer, de overige
tijd verblijven ze op het bedrijf
Najaarsbegrazing: de schapen gaan van juli tot december in beheer, de overige tijd
verblijven ze op het bedrijf
Winterbegrazing: de schapen gaan van juli tot eind februari in beheer, de overige tijd
verblijven ze op het bedrijf
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Bij beheer van terreinen zal de kostenstructuur enigszins wijzigen. Enerzijds zal de kost voor
gezondheidszorg, huisvesting en strooisel met 10 tot 20 euro dalen terwijl anderzijds de kosten
voor transport en afsluitingen met 10 tot 20 Euro zullen stijgen. Deze extra besparingen en kosten
heffen elkaar ongeveer op en zullen dan ook verder buiten beschouwing gelaten worden.
Toch zullen voor specifieke omstandigheden soms ook specifieke kosten moeten aangerekend
worden.
Verder kan in functie van de type van beheer ook bespaard worden op de voederkosten.
Tabel 15. Voederkost in verschillende beheerssystemen

Voederkosten
(euro)

Winst t.o.v.
klassieke houderij
(euro)

103

0

Herderen

88

15

Stootbegrazing

69

34

Jaar rond begrazing

43

60

Zomerbegrazing

72

31

Najaarbegrazing

92

11

Winterbegrazing

65

38

Beheerssysteem

Referentie (klassieke houderij)

Bron: A. Calus en A. Tylleman – Handleiding ter bepaling van de beheersvergoeding

Door schapen in beheer in te zetten kan 10 tot 60 euro worden bespaard op de voederkosten. Heel
vaak zal deze besparing echter moeten gecorrigeerd worden door het bijsturen van het
conditieverlies van de ooien. Er is extra krachtvoeder nodig om terug in goede conditie naar de
volgende beheerssituatie te kunnen gaan. Sommige terreineigenaren vragen immers dat hun
percelen tot tegen de grond kaal gegraasd worden.
Voorbeeld: Wanneer een ooi 10 kg gewicht verliest, zal er 60 tot 100 kg krachtvoeder nodig zijn
om terug in conditie te komen. Met een voederprijs van 0,33 euro per kg betekent dit een extra
kost van 20 tot 33 euro waardoor een deel van de winst terug verloren gaat.
Bij bepaalde beheerssystemen kan de schapenhouder overwegen om op een biologisch
productiesysteem over te stappen. In het kader van de biologische uitbating zijn hiervoor
hectarepremies voorzien.
5.4.5 Berekening van de beheersvergoeding
Bij beheer primeert de beheersdoelstelling maar even belangrijk is het feit dat de schapenhouder
die de dieren inzet een leefbaar inkomen haalt.
Een schapenhouder kan een kudde van 350 ooien beheren. Met een aanvaardbaar jaarinkomen
van 35.000 euro betekent dit dat per ooi ongeveer 85 tot 100 euro moet verdiend worden.
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Volgende basisvragen moeten vooraf gesteld worden om te komen tot een benaderende bepaling
van de beheersvergoeding:
•

Welk type schaap wordt het best ingezet gelet op de beheersdoelstellingen?
o
Wat is onder deze omstandigheden de worpgrootte?
o
Wat is de te verwachten verkoopsprijs?
o
Zijn er abnormale verliezen of uitval te verwachten? (roofvogels, vossen)

•

Hoe kan de voederkost gecorrigeerd worden?

•

Is er een toeslagrecht?

•

Is er een premie voor het bevorderen van de genetische diversiteit?

•

Welke inspanning (voeding) moet er geleverd worden om de ooien terug in conditie
te krijgen?

•

Is er een premie voor biologische uitbating?

De aanwezigheid van streekeigen schapen in een natuurgebied heeft, gezien het hier om een
historisch Vlaams erfgoed ook een toeristische en maatschappelijke meerwaarde.
5.4.5.1

Enkele voorbeelden van berekening

In de voorbeelden is geen rekening gehouden met eventuele inkomsten van toeslagrechten.
•

Voorbeeld 1: beheerssituatie

Er wordt geopteerd voor een ras dat gezien de schrale omstandigheden slechts 1,1 lam per worp
levert en waarbij de lammeren slechts 1,5 euro per kg opleveren bij verkoop.
Uit tabel 14 blijkt dat er een verlies is van 71 euro per ooi.
Volgende bijkomende inkomsten of winsten zijn mogelijk.
o

Indien de dieren het jaar rond in beheer gaan, wordt 60 euro voeder bespaard in
vergelijking met de klassieke schapenhouderij.

o

Het ras komt waarschijnlijk in aanmerking voor de premie in het kader van de
genetische diversiteit van 25 euro per ooi bekomen.

Dit betekent: 14 euro inkomen per ooi (= -71 euro + 60 euro + 25 euro).
Om een leefbaar arbeidsinkomen te hebben, moet ongeveer 100 euro worden verkregen. De
vergoeding zal dus minstens 86 euro per ooi, per jaar moeten bedragen.

•

Voorbeeld 2: herderen op het platteland

In het kader van het attractiever maken van het platteland wordt een herder met een kudde
aangezocht. De ooien werpen 1,3 lam en deze lammeren zullen verkocht worden aan 2,5 euro per
kg.
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Uit tabel 14 blijkt dat er een verlies is van 5 euro per ooi.
Volgende bijkomende inkomsten of winsten zijn mogelijk.
o

Bij het herderen wordt 15 euro aan voeder bespaard.

o

Deze schapen komen niet in aanmerking voor de premie voor genetische
diversiteit.

Dit betekent: 10 euro inkomen per ooi (= -5 euro + 15 euro).
Om een leefbaar arbeidsinkomen te hebben, moet ongeveer 100 euro worden verkregen. De
vergoeding zal dus minstens 90 euro per ooi, per jaar moeten bedragen.

•

Voorbeeld 3: Dijkenbeheer of zomerbegrazing

Voor het beheer van dijken worden Swifters ingezet tijdens de zomer. De ooien werpen 1,7 lam en
deze lammeren zullen verkocht worden aan 2,25 euro per kg.
Uit tabel 14 blijkt dat er een winst is van 3,25 euro per ooi.
Volgende bijkomende inkomsten of winsten zijn mogelijk.
o

Door de zomerbegrazing wordt 31 euro aan voeder bespaard.

o

Deze schapen komen niet in aanmerking voor de premie voor genetische
diversiteit.

Dit betekent: 34,25 euro inkomen per ooi (= 3,25 euro + 31 euro).
Om een leefbaar arbeidsinkomen te hebben, moet ongeveer 100 euro worden verkregen. De
vergoeding zal dus minstens 65,75 euro per ooi, per jaar moeten bedragen.
5.4.6 Slotbemerkingen
De interesse naar beheer met schapen stijgt. Voor de terreinbeheerder is het belangrijk dat zijn
beheersdoelstellingen gerealiseerd worden. Voor de schapenhouder, die van het beheer zijn beroep
maakt of wenst te maken, is bedrijfszekerheid en werkzekerheid op lange termijn belangrijk.
Uit de ervaringen van het ADLO-project ‘Beheer met kleine herkauwers’ blijken volgende punten
belangrijk te zijn voor het succesvol inzetten van kleine herkauwers :
•

Het beheer wordt toegewezen op basis van een lastenboek dat de beheersdoelen
(natuurdoelstellingen) en de modaliteiten (gevraagde type beheer) die van de
schapenhouder gevraagd worden duidelijk formuleert met een jaarlijkse evaluatie.

•

De tijdstippen van inscharen en uitscharen worden in functie van klimatologische
omstandigheden met een bepaalde speling vastgelegd.

•

Elk beheersdossier wordt voorbereid, toegewezen en opgevolgd door een
begeleidingscommissie waar vertegenwoordigers in opgenomen zijn die vertrouwd
zijn met de aspecten ‘dier’ , ‘natuur’ en beheer aan te vullen met een neutrale
voorzitter.

•

Via de begeleidingscommissie is er een jaarlijkse evaluatie en eventuele bijsturing
van de beheers- en natuurdoeltellingen en de manier van aanpak.

•

De beheersovereenkomst moet langlopend zijn (9 jaar of meer) zonder dat de
pachtwetgeving daarop van toepassing hoeft te zijn.
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•

Het moet duidelijk zijn wie zich kan kandidaat stellen om beheer uit te voeren. De
voorkeur moet daarbij uitgaan naar schapenhouders met ervaring en/of mensen die
via een opleiding met evaluatie in verband met planten- en dierkennis bewezen
hebben , deskundig en gemotiveerd te zijn om in beheer te stappen. Het invoeren
van een diploma als erkend schaapsherder of beheerder zou hierbij nuttig zijn.

•

Voor elk beheersdossier moet één natuurlijke persoon als contactpersoon fungeren.

•

Voor natuurbeheer zijn NER’s te bekomen, maar voor de periode buiten beheer
moet de schapenhouder ook ‘bedrijfs’-NER’s hebben.

•

De schapenhouder blijft steeds verantwoordelijk voor zijn dieren en de erbij
horende administratie
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6

BESLUIT

Beheer met schapen zit in de lift. Het refereert naar hoe het vroeger gebeurde. Het is puur natuur
en duurzamer dan andere beheersvormen. Vanuit de ervaringen van het ADLO-demonstratieproject ‘Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en
rendabiliteit’ wordt in deze brochure een benaderende berekening gegeven voor een verantwoorde
vergoeding bij inzet van schapen.
Het beheer met schapen komt in concurrentie met het klassieke beheer via loonwerk of met inzet
van eigen personeel of met inzet van andere diersoorten.
De beheerder moet afwegen, in functie van de beschikbare middelen en in functie van de gestelde
beheersdoelen, voor welke vorm van beheer gekozen wordt om de beheersdoelstellingen te
bereiken.
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7

BIJLAGEN

7.1

Adressen provinciale Controle-eenheden (PCE’s) van het FAVV

PCE Antwerpen
Italiëlei 124 Bus 92, 2000 Antwerpen
Tel. 03 202 27 11
PCE Vlaams-Brabant
Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 blok E, Researchpark Haasrode 1515, 3001 Leuven
Tel. 016 39 01 11
PCE Limburg
Kempische Steenweg 297 bus , 3500 Hasselt
Tel. 011 26 39 84
PCE Oost-Vlaanderen
Zuiderpoort - Blok B 10de verd., Gaston Crommenlaan 6 / 1000, 9050 Gent
Tel. 09 210 13 00
PCE West-Vlaanderen
AIPM, Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge
Tel. 050 30 37 10
www.favv.be/pce

7.2

Provinciale diensten van de Mestbank (Vlaams Landmaatschappij)

VLM Antwerpen
Cardijnlaan 1, 2200 Herentals
Tel. 014 25 83 43
VLM Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6/74, 3000 Leuven
Tel. 016 66 52 68
VLM Limburg
Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt
Tel. 011 29 87 04
VLM Oost-Vlaanderen
Ganzendries 149, 9000 Gent
Tel. 09 244 85 19
VLM West-Vlaanderen
Velodroomstr. 28, 8200 Brugge
Tel. 050 45 81 52
www.vlm.be
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