
 

1  Het keuzepakket bufferstrook zoals bepaald in punt 1, 2° van de bijlagen 2 en 3 bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. 

 

 

Attest keuzepakket bufferstrook 
 
 
Waarvoor dient dit attest? 

 
Dit attest bepaalt welke maatregel of combinatie van maatregelen u moet nemen op uw perceel om te 
voldoen aan het keuzepakket bufferstrook1 op dat perceel. Mogelijke maatregelen zijn grasbufferstroken, 
grasgangen, graszones en dammen uit plantaardige materialen. 
Het attest wordt opgemaakt voor één perceel. 

 
Wie vult dit attest in? 

 
Dit attest wordt opgemaakt en ondertekend door een erosiecoördinator (gesubsidieerd door de Afdeling 
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving. via het 
Erosiebesluit) of door een bedrijfsplanner van de VLM. 
U ontvangt van hem/haar een ondertekend exemplaar. 

 
Wanneer is een attest nodig? 

 
Het attest wordt opgemaakt op vraag/initiatief van de landbouwer. 
De landbouwer moet het ondertekend exemplaar van het attest kunnen voorleggen aan de controleurs 
van het Departement Landbouw en Visserij als hij 

•   het keuzepakket bufferstrook toepast op een zeer hoog erosiegevoelig perceel, of 
•   het keuzepakket bufferstrook toepast op een hoog erosiegevoelig perceel, en dat perceel 

• een complexe helling heeft, of 
• een uniforme helling heeft waarbij het afstromende water meerdere perceelsgrenzen over- 

schrijdt én waarop enkel een alternatieve maatregel (graszone en/of dam uit plantaardige 
materialen) wordt aangelegd in plaats van grasbufferstroken. In dat geval wordt de helling als 
complex beschouwd. 

Voor hoog erosiegevoelige percelen met een uniforme helling en hoog erosiegevoelige percelen met (enkel) 
een droge vallei is geen attest vereist, tenzij op vraag van de controleur als hij/zij het hellingtype van 
het perceel in vraag stelt. 

 
De  definitie  en  voorbeelden  van  percelen  met  een  complexe  of  uniforme  helling  of  een  perceel  met  
droge vallei vindt u in het document ‘omschrijving van types hellingen’ op de pagina randvoorwaarden 
van de website van het Departement Landbouw en Visserij. 
  
Wat gebeurt er met het attest? 

 
De erosiecoördinator of bedrijfsplanner bezorgt aan de landbouwer een ondertekend exemplaar en 
stuurt het attest ook digitaal door naar GOP (erosie.omgeving@vlaanderen.be). 

  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/randvoorwaarden
mailto:erosie.omgeving@vlaanderen.be


 
 

 

VLAANDEREN.BE/LANDBOUW DEPARTEMENT 
LANDBOUW & VISSERIJ 

 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 
 

1 Vul hieronder de gegevens in van de landbouwer. 
 
(landbouwernummer)  

     .     .     -     
 

 Voor- en achternaam       

 Straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 

2. PERCEELGEGEVENS  
 

Vul hieronder de gevraagde gegevens in van het perceel waarvoor dit attest geldig is. 
 

 Perceelsnummer       

 van de verzamelaanvraag 
(jaartal) 

      

 

Coördinaat van het centrum van het perceel (kies één van beide projectiesystemen) 
 X –Y volgens Lambert 72       

 Lat (N) – Long (O) 
volgens WGS 84 (GPS) 

      

 

3. MAATREGEL(EN) 
 

Nummer de maatregel(en) genomen op het perceel. Noteer per maatregel het nummer, het type en de 
afmetingen in onderstaande tabel. Duid deze gegevens ook aan op het kaartje in punt 4. 
 
Nummer 
maatregel 

Type 
maatregel (a) 

Lengte (b) 

(m) 
Breedte (b) 

(m) 
Oppervlakte 
(m²) 

Hoogte (c) 
(m) 

Gebufferd volume (c) 
(m³) 

       
       
       
       

 
 (a) Keuze uit: 

• Grasbufferstrook (afkorting GBS) 
• Grasgang (afkorting GG) 
• Graszone (afkorting GZ) 
• Dam uit plantaardige materialen (afkorting PD) 

(b) Niet nodig voor een graszone met onregelmatige vorm 
(c) Enkel voor het type ‘dam uit plantaardige materialen’ 



 

 
Voeg als bijlage een topografische kaart toe met daarop duidelijk herkenbaar: 

• de hoogtelijnen en de afstroomrichting; 
• de intekening (met contouren in een opvallende kleur) en nummer van het perceel; 
• de intekening, nummering en afmetingen van de maatregel(en) zoals opgegeven in punt 3.  
 

Voorzie het kaartje van een duidelijke legende met aanduiding van het type maatregelen. 
 
Het kaartmateriaal moet gedateerd en ondertekend worden door de erosiecoördinator 
of de bedrijfsplanner die het attest indient. 

  
 

5. ONDERTEKENING 
 

1 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Verklaring. 

 datum dag    maand    jaar       

 

Handtekening 
dienstverlener       

 voor- en achternaam 
dienstverlener 

      

 
U kan onze privacyverklaring terugvinden op  www.vlaanderen.be/landbouw/privacy 

 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy

