
 

1 Het keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken zoals bepaald in punt 1, 4° 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. 
2  Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, gewijzigd bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014. 

 

 

Attest keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken 
 
 
Waarvoor dient dit attest? 

 
Dit attest bepaalt voor welk perceel of welke percelen u kunt voldoen aan het keuzepakket structurele 
erosiebestrijdingswerken (EBW)1 indien u minstens één van de volgende maatregelen uitvoert: 

•   het hebben of aanleggen van een bufferende aarden dam met een erosiepoel, eventueel met 
geleidende aarden dam; 

•   het hebben of aanleggen van een bufferbekken, eventueel met geleidende aarden dam. 
Zowel eerder aangelegde als nieuwe maatregelen komen in aanmerking voor zover de aanleg gebeurde 
of gebeurt in het kader van het Erosiebesluit2 , of na goedkeuring van het concept van de werken door 
de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement 
Omgeving. 
Het perceel of de percelen, aangeduid in dit attest, voldoen aan de volgende voorwaarden: 

•   de structurele erosiebestrijdingswerken zijn gelegen in of direct grenzend aan deze percelen; 
•   het van deze percelen afstromende water en sediment komen in de buffervoorziening terecht. 

 
Wie vult dit attest in? 

 
Dit attest wordt opgemaakt en ondertekend door een erosiecoördinator (gesubsidieerd door GOP via het 
Erosiebesluit) of door een bedrijfsplanner van de VLM. U ontvangt van hem/haar een ondertekend 
exemplaar. 
Als de EBW niet worden aangelegd in het kader van het Erosiebesluit, kan het attest enkel ingediend 
worden nadat GOP het concept van de maatregelen heeft goedgekeurd. 

•   In gemeenten waar een erosiecoördinator is aangeduid, legt hij/zij het concept van de werken 
ter goedkeuring voor aan GOP. 

•   In de gemeenten zonder erosiecoördinator treedt de bedrijfsplanner op als aanspreekpunt voor 
de landbouwer en wordt het concept van de werken in samenwerking met GOP opgesteld. 

 
Wanneer is een attest nodig? 

 
Het attest wordt opgemaakt op vraag/initiatief van de landbouwer. 
Als de landbouwer gebruik maakt van het keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken op rode of 
paarse percelen om te voldoen aan de randvoorwaarden erosie op die percelen, moet hij/zij een 
ondertekend exemplaar van het attest kunnen voorleggen aan de controleurs 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).  

mailto:erosie.omgeving@vlaanderen.be


 
 

³ Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, gewijzigd bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 
 

 

 

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 alle (deel)maatregelen die deel uitmaken van de 
erosiebestrijdingswerken alsook van de aangrenzende percelen. 
 

 gemeente       

 projectnaam       

 Jaar van 
subsidieprogramma(a) 

      

 Jaar van 
verzamelaanvraag 

      

 
Landbouwnummer Perceelsnummer van het 

aangrenzend perceel (b) 
Volgnummer van de 

(deel)maatregel (c) 
Type (deel) maatregel (d) 

    
    
    
    
    

(a) Enkel indien de erosiebestrijdingswerken werden aangelegd via het Erosiebesluit3 
(b) Deze kolom bevat de percelen die kunnen voldoen aan het keuzepakket structurele EBW; het betreft de bewerkte 

percelen grenzend aan de (deel)maatregel vermeld in de derde kolom. Gebruik de perceelsnummers die overeen 
komen met het jaar van de verzamelaanvraag vermeld in de tabel. Gebruik deze nummering om de percelen te 
identificeren op het kaartje in bijlage. 

(c) Deze kolom bevat de (deel)maatregelen per aangrenzend bewerkt perceel. Gebruik een volgnummer om de 
(deel)maatregel te identificeren op het kaartje in bijlage. 

(d) Gebruik volgende afkortingen, of een combinatie ervan: 
• BD: bufferende aarden dam 
• EP: erosiepoel 
• BB: bufferbekken 
• GD: geleidende aarden dam 

 
 



 

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

• de hoogtelijnen en de afstromingsrichting; 
• de intekening (met contouren in een opvallende kleur) van het perceel of de percelen die 

voldoen aan het keuzepakket structurele EBW; 
• de intekening en de afmetingen van de (deel)maatregel(en); 
• de nummering van de percelen en van de (deel)maatregel(en) zoals opgegeven in punt 2; 

Voorzie het kaartje van een duidelijke legende met aanduiding van het type maatregel. 
 
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

