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Wat is NPI?

• Investeringen zonder 
rechtstreeks productief 
voordeel

• Doel: het bevorderen van de 
natuur-, milieu- en 
klimaatdoelstellingen

➢ bevordering van biodiversiteit

➢ habitatbescherming

➢ erosievermindering

➢ verbetering van 
bodemkwaliteit

➢ verbetering van waterbeheer 
en -kwaliteit

➢ landschappelijke 
ontwikkeling

➢ landschappelijke integratie van 
bedrijfsgebouwen



NPI voorwaarden

Algemeen: 

• Landbouwernummer

• KBO nummer met 
landbouwactiviteit

➢ Inschrijving in KBO via ondernemingsloket
➢ NACE-BEL code gekoppeld aan landbouw

Meer info: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/
bedrijfsvoering/opstarten-
overnemen/te-vervullen-
formaliteiten/onderneming
snummer

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/opstarten-overnemen/te-vervullen-formaliteiten/ondernemingsnummer


NPI voorwaarden

Aanvraag gebonden voorwaarden:

• Omvang: ten minste €1.000 per aanvraag

• Start van investering: ten vroegste starten vanaf het 
selectiebericht ontvangen werd

• Investering moet ten minste vijf jaar in gebruik blijven

• Voor sommige NPI’s is een technisch verantwoordingsadvies 
nodig die de locatie en aard van de investering motiveert

Meer info:
https://lv.vlaand
eren.be/nl/subsid
ies/vlif-
steun/niet-
productieve-
investeringssteun

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


• Investeringscode: machines voor mechanische onkruidbestrijding en 
loofverwijdering 

• Steunpercentage: 50%

• Normbedrag: €33.000

Mechanische onkruidbestrijding binnen NPI



Mechanische onkruidbestrijding binnen NPI

Komen in aanmerking:
• schoffelmachine

• zwenkmaaier

• Vingeregge

• wiedeg

• neteg

• loofklapper

• lintenmaaier

• Aardappellooftrekker

=> incl. systemen voor 
preciesielandbouw!

Komt niet in aanmerking:
• Gecombineerde machines 

(mechanische + chemische 
onkruidbestrijding) 

• Combinaties die ander 
productief doel hebben (bvb. 
combinatie met 
zaaimachine)

• Combinaties tussen NPI en PI 
bij dezelfde machines

• Uitbreidingen van reeds 
aangekochte machines

• Geen 2de hands materiaal



Machines voor bodemkwaliteit binnen NPI

NPI Steunpercentage Normeenheid Normbedrag 
(EUR/eenheid)

Compostkeerder 50% Per stuk €36.800

Drempelmachine 50% Per stuk €17.800

Graslandwoeler 50% Per stuk €14.700

Specifiek voor compostkeerder:
• Aandrijving: zowel mechanisch door trekker, hydraulisch, of zelfrijdend.
• Geïntegreerd bevochtigingssysteem kan meegenomen worden in aanvraag.



Waar NPI-steun aanvragen?

1. Aanmelden op e-loket landbouw & Visserij: 
https://www.landbouwvlaanderen.be/eLoket/Domain.Eloket.Por
taal.Wui/

2. Klikken op de tegel Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

3. Om een nieuwe steunaanvraag in te dienen: klik op de knop 
nieuwe aanvraag

4. Maatregel niet-productieve investeringssteun selecteren

5. Stappen op het indienen scherm doorlopen.

https://www.landbouwvlaanderen.be/eLoket/Domain.Eloket.Portaal.Wui/


1. Aanmelden op e-loket



2. Klikken op de tegel Vlaams 
landbouwinvesteringsfonds (VLIF)



3. Om een nieuwe steunaanvraag in te dienen: 
klik op de knop nieuwe aanvraag



4. Maatregel niet-productieve 
investeringssteun selecteren



5. Stappen op het indienen scherm zorgvuldig 
doorlopen.



In het indienenscherm:

➢ Elk tabblad opslaan rechtsboven

➢ Daarna doorklikken naar het 
volgende tabblad in de linkerbalk

➢ Eens alles is ingevuld: klikken op 
naar indienen



Hierna:

1. Selectiebericht na einde blokperiode

2. Aankoop investering

3. Betaalaanvraag indienen (facturen ingeven in Eloket)

4. Dossierbehandeling bij administratie + bezoek ter plaatse

5. Uitbetaling steun



Bedankt voor uw 
aandacht!
Algemene pagina VLIF NPI:
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-
steun/niet-productieve-investeringssteun

Handleiding “hoe een VLIF aanvraag indienen?”:
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-
steunaanvraag

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

