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Deze fiche verduidelijkt hoe u in de campagne 2015 en 2016 moet voldoen aan het behoud van blijvend
grasland onder de randvoorwaarden, beter bekend als het “individueel referentieareaal” of “ira”.
We raden u aan om, alvorens u deze infofiche doorneemt, eerst de infofiche “Vergroening - blijvend
grasland” te lezen.

Hoe kan ik in 2015 en 2016 aan de randvoorwaardenmaatregel blijvend grasland
voldoen?
U bent gevat door deze randvoorwaardenmaatregel wanneer u beschikt over een individueel referentieareaal
(ira) en daarenboven:
• betalingsrechten ontvangt in het kader van de basisbetaalregeling;
• of gekoppelde steun (premie voor het behoud van de gespecialiserde zoogkoeienhouderij, premie voor
het produceren van vleeskalveren) ontvangt;
• of Pijler II-steun ontvangt voor:
o

bebossing en boslandbouw (agroforestry);

o

agromilieu- en klimaatmaatregelen;

o

biolandbouw.

De concrete verplichtingen die hieruit voortvloeien voor uw bedrijf zijn de volgende:
•
U moet minimaal een oppervlakte grasland (gewascode 60) aanhouden die minstens even groot is
als uw ira;
•
Percelen grasland (gewascode 60) met status “P2, P3, P4” moet u minstens behouden tot en met
2016; percelen grasland met status “P5” moet u behouden in 2015.
In 2017 verdwijnt het ira. Op dat moment vervallen bovenstaande verplichtingen.

Wat moet ik verstaan onder de status “P” onder de randvoorwaarden?
Aan de hand van deze status houdt de administratie bij sinds wanneer u een perceel als blijvend grasland
hebt aangegeven.
•
P = perceel is de voorbije 5 jaren, of langer, aangegeven als “blijvend grasland”’;
•
P5 = perceel is de voorbije 4 jaren aangegeven als “blijvend grasland”;
•
P4 = perceel is de voorbije 3 jaren aangegeven als “blijvend grasland”;
•
P3 = perceel is de voorbije 2 jaren aangegeven als “blijvend grasland”;
•
P2 = perceel is het voorbije jaar aangegeven als “blijvend grasland”.

Let op:
Als u twee of meerdere percelen samenvoegt tot één groot perceel, dan valt de status van het nieuwe
perceel terug op de status van het deel met de laagste status onder de randvoorwaarden. Samenvoegen van
een perceel met status ‘P’ met een perceel met status ‘P2’ zal resulteren in een groter perceel met status
‘P2’.
Voorbeeld ter illustratie van het bovenstaande: ira = 10,00 ha
De landbouwer heeft de volgende percelen in gebruik op de uiterste indieningsdatum:
Perceel 1: hoofdteelt 60; 2,00 ha; status P;
Perceel 2: hoofdteelt 60; 1,00 ha; status P2;
Perceel 3: hoofdteelt 60; 2,00 ha; status P3;
Perceel 4: hoofdteelt 60; 1,00 ha; status P4;
Perceel 5: hoofdteelt 60; 2,00 ha; status P5.
De landbouwer heeft een totale oppervlakte “grasland” van 8,00 ha en heeft bijgevolg 2,00 ha tekort ten
opzichte van zijn ira.
De landbouwer moet minstens 2,00 ha aan grasland bijkomend inzaaien. Ook in 2016 zal hij moeten aantonen
dat hij over voldoende grasland beschikt aan de hand van percelen met gewascode “60”.
Perceel 6: hoofdteelt 60; 2,00 ha; geen statustoekenning in 2015
Perceel 7: hoofdteelt 60; 1,00 ha; geen statustoekenning in 2015;
Perceel 8: hoofdteelt 60; 1,00 ha; geen statustoekenning in 2015.
De landbouwer voldoet nu aan zijn ira van 10,00 ha daar hij 12,00 ha heeft met gewascode 60. Van die 12,00 ha
moet hij percelen 2 tot en met 4 nog minstens tot en met 2016 aanhouden als “60 - grasland” en perceel 5 ten
minste tot en met 2015. Daarenboven zal hij in 2016 nog minstens voor 4,00 ha percelen met als hoofdteelt 60
moeten aangeven.

Hoe wordt mijn individueel referentieareaal (ira) berekend?
Het vooringevulde ira op de verzamelaanvraag geeft de eindsituatie weer van het kalenderjaar 2014.
Het houdt geen rekening met:
• niet-gemelde overnames;
• overdrachten na 21 april 2014 die van toepassing zijn op het kalenderjaar 2015;
• nog niet verwerkte overdrachten en onbehandelde bezwaren.
Het referentieareaal blijvend grasland dat u in 2015 moet respecteren, wordt als volgt herberekend:
Individueel referentieareaal zoals vermeld in de verzamelaanvraag 2014
+

overgenomen individuleel referentieareaala door overlappingen met de laag “Blijvend grasland
uit de landbouw” (zie toelichting hieronder)

+

overgenomen individueel referentieareaal in 2015 (NA 21 april 2014) (invulbare bijlage op eloket).

-

overgelaten individueel referentieareaal in 2015 (NA 21 april 2014) (invulbare bijlage op eloket).

-

vermindering van het individueel referentieareaal in 2015 omwille van een ‘andere’ reden
(invulbare bijlage op e-loket).

=

Individueel referentieareaal 2015
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Hoe regel ik overdrachten of verminderingen van individueel referentieareaal?
Overdrachten of verliezen die zich voordeden vanaf 21 april 2014 tot en met 20 april 2015, moet u tijdig
melden (uiterste datum: 31 mei 2016).
Definitieve overdracht/vermindering van individueel referentieareaal (invulbare bijlage op eloket)
• Ira is niet gekoppeld aan percelen, maar kan wel met percelen definitief worden overgedragen tussen
landbouwers. Dit betekent dat de landbouwer een perceel met een status ‘P’ kan overlaten met een
ira dat maximaal even groot is als de referentieoppervlakte van het perceel.
• De overlater meldt deze overdracht via de invulbare bijlage bij de verzamelaanvraag op het e-loket.
Als deze vraag tot overdracht terecht is, dan zal de administratie de overnemer laten weten dat zijn
ira verhoogd werd. De overnemer van een perceel moet er zich dus zelf bij de overlater van
vergewissen of er ira zal overgedragen worden.
• In geval van een volledige bedrijfsovername na 21 april 2014 zal de administratie het bijhorende ira
automatisch naar het overnemend bedrijf overzetten.
• Als u om een andere reden dan een overdracht, een vermindering van het ira aanvraagt, moet u dit
melden via de invulbare bijlage op het e-loket. De volgende redenen van vermindering zijn mogelijk:
o

bebossing van percelen blijvend grasland (BOS);

o

wijziging van oppervlakte door nieuwe opmeting (MET);

o

ruilverkaveling (RUIL);

o

gebruik als niet–subsidiabel object (bv. silo, stal, …) (SUBS);

o

percelen “60 – grasland” omgezet naar een andere grasachtige gewascode zoals 700, 9823,
9827, 9828 of 9829 (SWG).

• De administratie zal definitieve verminderingen met reden “BOS, MET, RUIL, SUBS”enkel aanvaarden
voor percelen met status “P” die u tijdig gemeld heeft.
• De administratie zal definitieve verminderingen met reden “SWG” enkel aanvaarden voor percelen
met status “P2” die u tijdig gemeld heeft.
• Als u een perceel overneemt, bent u zelf verantwoordelijk voor het informeren bij de vorige gebruiker
naar de status “P” en het mogelijk overgedragen ira.
• De administratie kan definitieve overdrachten van ira met reden “BOS, MET, RUIL, SUBS” weigeren als
de aangifte gebeurde na betekening van de pachtopzeg, of als het grasland status P2, P4 of P5
heeft.

Tijdelijke overdrachten
U kan geen nieuwe tijdelijke overdrachten meer afsluiten. Tijdelijke overdrachten die aflopen in 2015 of
2016, die in onderling akkoord tussen overlater en overnemer worden stopgezet en aan de administratie
vóór 31 december 2016 gemeld worden of die niet meer voldoen aan de voorwaarden, zal de administratie
stopzetten.
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Blijvend grasland uit de landbouw
Een perceel dat bijdroeg aan het ira maar dat niet langer wordt aangegeven door een
instandhoudingsplichtige landbouwer, wordt gemarkeerd in een grafische laag ‘Blijvend Grasland uit de
Landbouw’ (BGUL). Het ira van de landbouwer wordt verminderd met de oppervlakte van dit perceel.
Mogelijke redenen waardoor percelen in deze laag terechtkomen, zijn:
• de overdracht van percelen naar een niet-instandhoudingsplichtige landbouwer of particulier,
aangegeven via de invulbare bijlage op het e-loket;
• de grafische verminderingen (SUBS, SWG) van het ira via de invulbare bijlage op het e-loket;
• de percelen van een landbouwer bij volledige stopzetting van zijn landbouwactiviteiten en zonder
gemelde overnemer;
• de percelen van landbouwers die voorheen instandhoudingsplichtig waren, maar niet langer steun
aanvragen.
Als u als instandhoudingsplichtige landbouwer een A- of I-perceel (in gebruik op 21 april 2015) aangeeft dat
deels of volledig in deze laag ligt, dan zal de administratie uw ira verhogen met de overlappende
oppervlakte.

Wat zijn de gevolgen als ik niet voldoe aan mijn verplichtingen?
Tekort op ira
Als u uw ira niet behouden heeft, zal de administratie conform de randvoorwaardenregels een verlaging van
de rechtstreekse steun en pijler II-steun toepassen.
Vroegtijdig scheuren
Een perceel dat u aangegeven heeft om te voldoen aan het ira, moet u minstens gedurende 5 jaar en
uiterlijk tot en met 2016 met een grasachtige hoofdteelt aanhouden. Als u een perceel grasland met status
verschillend van ‘P’ in 2015 wijzigt naar een niet grasachtige hoofdteelt, zal de administratie conform de
randvoorwaardenregels een verlaging van de rechtstreekse steun en de pijler II-steun toepassen.
Bijkomende opmerking
Het voorgaande heeft betrekking op het respecteren van het individuele referentieareaal onder de
randvoorwaarden; ook andere beheerseisen onder de randvoorwaarden hebben een impact op het beheer
van grasland. Zo mag u grasland in een VEN-gebied niet omzetten. Ook historisch permanent grasland mag
u niet zomaar omzetten.

Waar vind ik meer informatie?
Op www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020 vindt u algemene informatie over het nieuwe GLB. U
vindt hier ook per maatregel een informatiefiche met de meest recente informatie.
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van Landbouw.
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