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Naast de basisbetaling vormt de vergroeningspremie een belangrijk element van de directe steun die u 
als landbouwer kunt krijgen. De vergroeningspremie betekent een compensatie voor de inspanningen 
die u als landbouwer levert voor het toepassen van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken. De 
vergroeningspremie zorgt ervoor dat de milieuprestaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
verhogen en draagt ook bij tot de maatschappelijke verantwoording van de publieke uitgaven voor 
landbouw. 

1 VERGROENINGSPREMIE  

De vergroeningspremie bestaat uit een jaarlijkse betaling per subsidiabele hectare aangegeven in de 
verzamelaanvraag. Deze premie wordt berekend als een percentage van de totale waarde van de 
basisbetaling die u als landbouwer ontvangt voor het betrokken jaar. De vergroeningspremie bedraagt 
ongeveer de helft van de basisbetaling. 

2 VERGROENINGSPREMIE ONTVANGEN 

De vergroeningspremie is gekoppeld aan de basisbetaling. Enkel wanneer u over betalingsrechten 
beschikt en u subsidiabele percelen in gebruik heeft om deze te activeren, heeft u ook recht op de 
vergroeningspremie.  

Om de vergroeningspremie te ontvangen, moet u op uw subsidiabel areaal de volgende klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwpraktijken naleven: 
 Gewasdiversificatie toepassen; 
 Areaal blijvend grasland behouden; 
 Beschikken over voldoende ecologisch aandachtsgebied. 

U vindt meer informatie over elk van deze praktijken op de website onder 
www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening. 

3 VRIJSTELLING VOOR VERGROENINGSPRAKTIJKEN  

Als u de basisbetaling wil ontvangen, dan bent u verplicht de vergroeningsmaatregelen na te leven. 
Sommige landbouwers zijn vrijgesteld van het naleven van één of meerdere van deze maatregelen: 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
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 Als u slechts over een kleine oppervlakte bouwland beschikt, bent u vrijgesteld voor het naleven van 
de maatregel gewasdiversificatie en het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied. U ontvangt dan 
automatisch de vergroeningspremie.  

 Als u voldoet aan het lastenboek voor de biologische productie, ontvangt u de vergroeningspremie 
automatisch voor de percelen die worden gecertificeerd voor biologische productiemethode. Op de 
percelen van uw bedrijf die niet onder het lastenboek vallen, moet u wel de maatregelen naleven.  

Per maatregel zijn er eventueel nog andere uitzonderingen, bijvoorbeeld als u beschikt over zeer veel 
grasland. De precieze uitzonderingsvoorwaarden per maatregel vindt u in de detailfiches. 

4 AANVRAGEN VERGROENINGSPREMIE 

Door het indienen van de verzamelaanvraag en het aangeven van uw subsidiabel landbouwareaal, 
vraagt u naast de basisbetaling automatisch de vergroeningspremie aan. Enkel voor ecologisch 
aandachtsgebied moet u nog aanvinken welke elementen u wil gebruiken om aan de maatregel te 
voldoen. 

5 GEVOLGEN NIET OF SLECHTS GEDEELTELIJK NAKOMEN 
VERGROENINGSMAATREGELEN 

Het niet- of slechts gedeeltelijk naleven van de maatregelen betekent dat de vergroeningspremie niet of 
slechts gedeeltelijk uitbetaald kan worden.  

Dit wordt echter per maatregel berekend. In de algemene fiches per vergroeningsmaatregel vindt u aan 
de hand van een voorbeeld hoe die vermindering wordt berekend. De verminderingen per maatregel 
worden daarna samengeteld om de uiteindelijke oppervlakte te bepalen waarvoor u de 
vergroeningspremie uitbetaald zal krijgen.  

Naargelang de omvang van de totale in mindering gebrachte oppervlakte, kunt u nog een 
administratieve sanctie(s) opgelegd krijgen. De omvang van de sanctie wordt niet enkel bepaald op basis 
van de totale in mindering gebrachte oppervlakte, maar ook op basis van het procentuele aandeel van 
de totale in mindering gebrachte oppervlakte ten opzichte van het areaal na het toepassen van de 
totale vermindering. De sanctieberekening kent volgende onderverdelingen: 
 Indien het procentueel aandeel kleiner dan of gelijk is aan 3% en de in mindering gebrachte 

oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 2 ha, dan wordt er geen sanctie toegepast; 
 Wanneer tenminste 1 van bovenstaande limieten overschreden wordt en het procentueel aandeel is 

maximaal 20%, dan komt de sanctie overeen met de steun voor tweemaal de totale in mindering 
gebrachte oppervlakte; 

 Als het procentueel aandeel groter is dan 20%, dan is de sanctie gelijk aan de steun voor het areaal 
na het toepassen van de totale vermindering; 
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 Bij een procentueel aandeel groter dan 50%, volgt er nog een extra sanctie. Deze extra sanctie komt 
overeen met de steun voor de totale in mindering gebrachte oppervlakte. In tegenstelling tot de 
sanctie, wordt de extra sanctie afgehouden van betalingen in de 3 volgende kalenderjaren 

U bent verplicht uw geheel areaal bouwland en uw volledige oppervlakte ecologisch kwetsbaar blijvend 
grasland aan te geven. Als u door het niet-aangeven van percelen bepaalde vergroeningsverplichtingen 
ontwijkt, wordt een bijkomende sanctie toegepast waarbij het areaal dat voor de uitbetaling van de 
vergroeningspremie in aanmerking komt, met 10% verminderd wordt. 

De som van de hierboven genoemde sancties wordt gedeeld door 4 om de totale korting te bekomen. 
Deze totale korting kan maximaal 25% van het areaal voor het toepassen van de totale vermindering 
bedragen. Indien nodig worden de sanctie en de extra sanctie evenredig verminderd. 

6 MEER INFORMATIE 

Bijkomende informatie over de vergroening en het invullen van deze vergroeningsmaatregelen in de 
praktijk vindt u op de website onder www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening of bij uw 
buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.  
 
Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere 
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.  
 
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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BEREKENING VAN BOUWLAND EN SUBSIDIABEL 
AREAAL 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

In het kader van de vergroeningspremie is het belangrijk om te weten welke oppervlakte van uw 
bedrijfsareaal subsidiabel bouwland is. Op basis van deze oppervlakte wordt bepaald hoeveel ecologisch 
aandachtsgebied (EAG) u moet aanleggen en hoeveel verschillende teelten u moet telen om te voldoen 
aan de gewasdiversificatie. Hoe u deze oppervlakte subsidiabel bouwland kunt berekenen, wordt 
uitgelegd in deze fiche. 

Opgelet: 
Op het e-loket worden voor uw percelen, gelegen in Vlaanderen, de oppervlaktes automatisch berekend 
op basis van uw aangifte. Ook bij de voorgestelde modellen voor berekeningen van subsidiabel areaal 
en bouwland, wordt vertrokken van de perceelsaangifte in de verzamelaanvraag en wordt geen 
rekening gehouden met eventuele vaststellingen bij administratieve controles of controles ter plaatse. 

U moet het resultaat dus met de nodige voorzichtigheid interpreteren. 

1 DEFINITIE VAN ‘BOUWLAND’ 

Bouwland is grond 
 Die voor de teelt van gewassen wordt gebruikt of 
 Daarvoor beschikbaar is, maar braak ligt; 
 Ongeacht of die grond zich al dan niet onder een serre of onder een vaste of verplaatsbare 

beschutting bevindt. 

2 AREAAL ‘BOUWLAND’ VAN MIJN BEDRIJF 

 Raadplegen van het areaal bouwland van mijn bedrijf 
Het areaal bouwland kunt u op e-loket in de verzamelaanvraag raadplegen onder ‘Vergroening’. De 
totale oppervlakte staat hier weergegeven en geeft aan voor welke oppervlakte u dus de 
vergroening moet naleven. Welke percelen en de overeenkomstige oppervlakte op perceelsniveau 
vindt u onder ‘Samenvatting – Perceelsinformatie’. 

 Berekenen van het areaal bouwland van mijn bedrijf.  
Om het areaal bouwland zelf te berekenen, kunt u onderstaand beslissingsmodel volgen waarbij u per 
perceel kunt beslissen of het meetelt als bouwland of niet. Let op, u moet ook het schema met 
betrekking tot subsidiabiliteit doorlopen om uw totale oppervlakte subsidiabel bouwland te kennen. 
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Perceel  NEE

Perceel is bouwland

Perceel is 
blijvend 

grasland onder 
vergroening (1)

 JA 

Hoofdteelt kan 
als bouwland (2)

 JA

Het perceel is geen 
bouwland

 NEE

GPM =  CON, 
SGM, NPO of 

LOO (3)  NEE

 JA

Figuur 1: Bepaling bouwland op basis van de perceelsaangifte 

Uitleg bij de opeenvolgende stappen (1) tot (3) in het beslissingsmodel (Figuur 1): 

(1): de meest actuele status blijvend grasland onder vergroening vindt u op het e-loket: 
> onder info over een gekozen punt. Als een perceel een BG-status heeft staat er ‘BG – Blijvend 

grasland’. Dit kunt u in elk scherm met een kaart raadplegen. 
> onder Vergroening -> Blijvend grasland. 
> onder Samenvatting -> Perceelsinfo. 

(2): in de teeltenlijst in de tabel ‘Teeltcodes met aanduiding van bouwland’ (zie webpagina ‘Tabellen’) 
is aangeduid in de kolom ‘bouwland’ of het perceel in aanmerking komt voor bouwland als deze 
hoofdteelt aangegeven is. 

(3): in de perceelsaangifte vindt u de codes: ‘CON’, ‘SGM’, ‘NPO’ of ‘LOO’, in de kolom ‘gespecialiseerde 
productiemethode’ (‘GPM’). U vindt ook meer uitleg in de tabel ‘Andere perceelsbestemmingen’ 
(zie webpagina ‘Tabellen’). 

3 DEFINITIE VAN ‘SUBSIDIABELE OPPERVLAKTE’ 

Een subsidiabele oppervlakte is: 
 Ieder landbouwareaal van het bedrijf dat wordt gebruikt voor een landbouwactiviteit;  
 Beboste landbouwgronden die vallen onder het ‘Programmeringsdocument voor 

Plattelandsontwikkeling (PDPO)’. 

Tijdelijke niet-landbouw-gerelateerde activiteiten op een subsidiabel landbouwperceel of een deel ervan 
wijzigen de subsidiabiliteit van het perceel niet als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 De activiteiten op het perceel zijn tijdelijk van aard en duren in totaal, al dan niet aaneensluitend, 

niet langer dan drie maanden van het betrokken kalenderjaar; 
 Op het perceel kan na elke niet-landbouw gerelateerde activiteit opnieuw een landbouwactiviteit 

uitgeoefend worden. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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4  BEPALING VAN ‘SUBSIDIABEL’ PERCEEL 

Om te bepalen of een perceel subsidiabel is, kunt u voor elk perceel onderstaand beslissingsmodel 
volgen. 

Perceel 
In gebruik voor de 

hoofdteeltl  (1)
GPM =  CON, SGM, 

NPO of LOO (3)

> 3 maanden tijdelijk 
niet subsidiabel

(4)

 JA   NEE 

Subsidiabel perceel

Niet subsidiabel 
perceel

 JA

 NEE
Perceel in cmp 

definitief uit 
landbouwgebruik (5)

 JA

Subsidiabele 
hoofdteelt?

(2)
 JA  

 NEE

 NEE 

 NEE 

 JA

Figuur 2: Subsidiabiliteit van een perceel op basis van de perceelsaangifte 

Uitleg bij de opeenvolgende stappen (1) tot (5) in het beslissingsmodel (Figuur 2): 

(1): als u niet zeker bent of u het perceel in eigen gebruik heeft voor de hoofdteelt, kunt u dit nagaan 
aan de hand van de hoofdbestemming en de ingebruiknamedatum: 

a. Is de hoofdbestemming A, dan is het perceel in gebruik voor de hoofdteelt.  
b. Is de hoofdbestemming G, dan is het perceel niet in gebruik voor de hoofdteelt.  
c. Is de hoofdbestemming I, dan is het perceel in gebruik voor de hoofdteelt met een niet 

subsidiabele teelt of niet in gebruik voor de hoofdteelt. Een perceel met bestemming I 
wordt als niet subsidiabel meegerekend. 

(2): in de Tabel ’Teeltcodes’ (zie webpagina ‘Tabellen’) is aangeduid in de kolom subsidiabel of de 
aangegeven hoofdteelt subsidiabel is. 

(3): in de perceelsaangifte vindt u deze codes ‘CON’, ‘SGM’, ‘NPO’ of ‘LOO’, in de kolom ‘gespecialiseerde 
productiemethode’ (‘GPM’). U vindt ook meer uitleg in de tabel ‘Andere perceelsbestemmingen’. 

(4): tijdelijke niet-subsidiabiliteit, zie definitie van ‘subsidiabele oppervlakte’. Als een perceel meer dan 
3 maanden tijdelijk niet subsidiabel is, wordt het perceel de hele campagne als niet-subsidiabel 
beschouwd. 

(5): een landbouwperceel kan definitief uit de landbouw gaan, bijvoorbeeld als het bebouwd wordt. 
Zelfs als het perceel pas op het einde van de campagne bebouwd wordt, wordt het perceel de 
hele campagne als niet-subsidiabel beschouwd. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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5 ‘SUBSIDIABEL BOUWLAND’ VAN MIJN BEDRIJF 

De oppervlakte subsidiabel bouwland is de totale subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft op 31 
mei en waarvan de oppervlakte blijvend grasland en blijvende teelten in mindering gebracht wordt. 
 
Het areaal ‘Subsidiabel bouwland’ kunt u berekenen door beslissingsmodellen voor bouwland en 
subsidiabel areaal samen te gebruiken. U bepaalt eerst of een perceel bouwland is, vervolgens of dit 
subsidiabel is. Zijn beide het geval, dan mag u de oppervlakte van dit perceel meetellen in uw areaal 
‘Subsidiabel bouwland’. 

Op basis van deze totale oppervlakte, worden uw vergroeningsvereisten bepaald. 

Opgelet: een perceel dat subsidiabel is; maar aangegeven is in de verzamelaanvraag na 31 mei (uiterste 
wijzigingsdatum), na administratieve controle of na controle ter plaatse, wordt niet meegerekend in de 
oppervlakte subsidiabel bouwland. 

6 BIJKOMENDE OPPERVLAKTE VOOR DE BEREKENING VAN 
5% EAG 

Opgelet: om te weten of u moet voldoen aan de vergroeningseis EAG, moet u bovenstaande berekening 
volgen. Heeft u meer dan 15 ha subsidiabel bouwland, dan moet u op 5% daarvan EAG invullen. 

Om vervolgens te berekenen of u 5% van uw bouwland als EAG heeft aangegeven, wordt bij uw 
subsidiabele bouwland de oppervlakte bijgeteld die verkregen is door het selecteren van niet-bouwland 
als EAG. 

De geselecteerde EAG waarvan de oppervlakte voor weging (zie fiche vergroening algemeen) meegeteld 
worden bij uw oppervlakte subsidiabel bouwland zijn: 
 Korte-omloophout; 
 Beboste (PDPO-) gebieden; 
 Groepen van bomen; 
 Grachten; 
 Houtkanten/heggen; 
 Poelen; 
 Bomenrijen; 
 EAG bij uitzondering op percelen met status BG (blijvend grasland), bv. beheerovereenkomsten, 

erosiestroken,… die bij percelen bouwland horen. 
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7 MEER INFORMATIE 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) vindt u onder 'informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie. Meer specifiek over de vergroeningsvereisten vindt u 
informatie op de webpagina’s: 

 Vergroening – algemeen; 
 Vergroening – gewasdiversificatie; 
 Vergroening – ecologisch aandachtsgebied; 
 Vergroening – blijvend grasland. 

Hoe u dit praktisch op e-loket aangeeft, vindt u in de fiches op bovenstaande webpagina’s: 
 Vergroening – gewasdiversificatie – praktisch op het e-loket; 
 Vergroening – ecologisch aandachtsgebied – praktisch op het e-loket; 
 Vergroening – blijvend grasland – praktisch op het e-loket. 
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij. Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en 
andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.  
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8114
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8116
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8115
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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BEREKENING VAN BOUWLAND EN SUBSIDIABEL 
AREAAL 

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

In het kader van de vergroeningspremie is het belangrijk om te weten welke oppervlakte van uw 
bedrijfsareaal subsidiabel bouwland is. Op basis van deze oppervlakte wordt bepaald hoeveel ecologisch 
aandachtsgebied (EAG) u moet aanleggen en hoeveel verschillende teelten u moet telen om te voldoen 
aan de gewasdiversificatie. Hoe u deze oppervlakte subsidiabel bouwland kunt berekenen, wordt 
uitgelegd in deze fiche. 

Opgelet: 
Op het e-loket worden voor uw percelen, gelegen in Vlaanderen, de oppervlaktes automatisch berekend 
op basis van uw aangifte. Ook bij de voorgestelde modellen voor berekeningen van subsidiabel areaal 
en bouwland, wordt vertrokken van de perceelsaangifte in de verzamelaanvraag en wordt geen 
rekening gehouden met eventuele vaststellingen bij administratieve controles of controles ter plaatse. 

U moet het resultaat dus met de nodige voorzichtigheid interpreteren. 

1 DEFINITIE VAN ‘BOUWLAND’ 

Bouwland is grond 
 Die voor de teelt van gewassen wordt gebruikt of 
 Daarvoor beschikbaar is, maar braak ligt; 
 Ongeacht of die grond zich al dan niet onder een serre of onder een vaste of verplaatsbare 

beschutting bevindt. 

2 AREAAL ‘BOUWLAND’ VAN MIJN BEDRIJF 

 Raadplegen van het areaal bouwland van mijn bedrijf 
Het areaal bouwland kunt u op e-loket in de verzamelaanvraag raadplegen onder ‘Vergroening’. De 
totale oppervlakte staat hier weergegeven en geeft aan voor welke oppervlakte u dus de 
vergroening moet naleven. Welke percelen en de overeenkomstige oppervlakte op perceelsniveau 
vindt u onder ‘Samenvatting – Perceelsinformatie’. 

 Berekenen van het areaal bouwland van mijn bedrijf.  
Om het areaal bouwland zelf te berekenen, kunt u onderstaand beslissingsmodel volgen waarbij u per 
perceel kunt beslissen of het meetelt als bouwland of niet. Let op, u moet ook het schema met 
betrekking tot subsidiabiliteit doorlopen om uw totale oppervlakte subsidiabel bouwland te kennen. 
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Perceel  NEE

Perceel is bouwland

Perceel is 
blijvend 

grasland onder 
vergroening (1)

 JA 

Hoofdteelt kan 
als bouwland (2)

 JA

Het perceel is geen 
bouwland

 NEE

GPM =  CON, 
SGM, NPO of 

LOO (3)  NEE

 JA

Figuur 1: Bepaling bouwland op basis van de perceelsaangifte 

Uitleg bij de opeenvolgende stappen (1) tot (3) in het beslissingsmodel (Figuur 1): 

(1): de meest actuele status blijvend grasland onder vergroening vindt u op het e-loket: 
> onder info over een gekozen punt. Als een perceel een BG-status heeft staat er ‘BG – Blijvend 

grasland’. Dit kunt u in elk scherm met een kaart raadplegen. 
> onder Vergroening -> Blijvend grasland. 
> onder Samenvatting -> Perceelsinfo. 

(2): in de teeltenlijst in de tabel ‘Teeltcodes met aanduiding van bouwland’ (zie webpagina ‘Tabellen’) 
is aangeduid in de kolom ‘bouwland’ of het perceel in aanmerking komt voor bouwland als deze 
hoofdteelt aangegeven is. 

(3): in de perceelsaangifte vindt u de codes: ‘CON’, ‘SGM’, ‘NPO’ of ‘LOO’, in de kolom ‘gespecialiseerde 
productiemethode’ (‘GPM’). U vindt ook meer uitleg in de tabel ‘Andere perceelsbestemmingen’ 
(zie webpagina ‘Tabellen’). 

3 DEFINITIE VAN ‘SUBSIDIABELE OPPERVLAKTE’ 

Een subsidiabele oppervlakte is: 
 Ieder landbouwareaal van het bedrijf dat wordt gebruikt voor een landbouwactiviteit;  
 Beboste landbouwgronden die vallen onder het ‘Programmeringsdocument voor 

Plattelandsontwikkeling (PDPO)’. 

Tijdelijke niet-landbouw-gerelateerde activiteiten op een subsidiabel landbouwperceel of een deel ervan 
wijzigen de subsidiabiliteit van het perceel niet als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 De activiteiten op het perceel zijn tijdelijk van aard en duren in totaal, al dan niet aaneensluitend, 

niet langer dan drie maanden van het betrokken kalenderjaar; 
 Op het perceel kan na elke niet-landbouw gerelateerde activiteit opnieuw een landbouwactiviteit 

uitgeoefend worden. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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4  BEPALING VAN ‘SUBSIDIABEL’ PERCEEL 

Om te bepalen of een perceel subsidiabel is, kunt u voor elk perceel onderstaand beslissingsmodel 
volgen. 

Perceel 
In gebruik voor de 

hoofdteeltl  (1)
GPM =  CON, SGM, 

NPO of LOO (3)

> 3 maanden tijdelijk 
niet subsidiabel

(4)

 JA   NEE 

Subsidiabel perceel

Niet subsidiabel 
perceel

 JA

 NEE
Perceel in cmp 

definitief uit 
landbouwgebruik (5)

 JA

Subsidiabele 
hoofdteelt?

(2)
 JA  

 NEE

 NEE 

 NEE 

 JA

Figuur 2: Subsidiabiliteit van een perceel op basis van de perceelsaangifte 

Uitleg bij de opeenvolgende stappen (1) tot (5) in het beslissingsmodel (Figuur 2): 

(1): als u niet zeker bent of u het perceel in eigen gebruik heeft voor de hoofdteelt, kunt u dit nagaan 
aan de hand van de hoofdbestemming en de ingebruiknamedatum: 

a. Is de hoofdbestemming A, dan is het perceel in gebruik voor de hoofdteelt.  
b. Is de hoofdbestemming G, dan is het perceel niet in gebruik voor de hoofdteelt.  
c. Is de hoofdbestemming I, dan is het perceel in gebruik voor de hoofdteelt met een niet 

subsidiabele teelt of niet in gebruik voor de hoofdteelt. Een perceel met bestemming I 
wordt als niet subsidiabel meegerekend. 

(2): in de Tabel ’Teeltcodes’ (zie webpagina ‘Tabellen’) is aangeduid in de kolom subsidiabel of de 
aangegeven hoofdteelt subsidiabel is. 

(3): in de perceelsaangifte vindt u deze codes ‘CON’, ‘SGM’, ‘NPO’ of ‘LOO’, in de kolom ‘gespecialiseerde 
productiemethode’ (‘GPM’). U vindt ook meer uitleg in de tabel ‘Andere perceelsbestemmingen’. 

(4): tijdelijke niet-subsidiabiliteit, zie definitie van ‘subsidiabele oppervlakte’. Als een perceel meer dan 
3 maanden tijdelijk niet subsidiabel is, wordt het perceel de hele campagne als niet-subsidiabel 
beschouwd. 

(5): een landbouwperceel kan definitief uit de landbouw gaan, bijvoorbeeld als het bebouwd wordt. 
Zelfs als het perceel pas op het einde van de campagne bebouwd wordt, wordt het perceel de 
hele campagne als niet-subsidiabel beschouwd. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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5 ‘SUBSIDIABEL BOUWLAND’ VAN MIJN BEDRIJF 

De oppervlakte subsidiabel bouwland is de totale subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft op 31 
mei en waarvan de oppervlakte blijvend grasland en blijvende teelten in mindering gebracht wordt. 
 
Het areaal ‘Subsidiabel bouwland’ kunt u berekenen door beslissingsmodellen voor bouwland en 
subsidiabel areaal samen te gebruiken. U bepaalt eerst of een perceel bouwland is, vervolgens of dit 
subsidiabel is. Zijn beide het geval, dan mag u de oppervlakte van dit perceel meetellen in uw areaal 
‘Subsidiabel bouwland’. 

Op basis van deze totale oppervlakte, worden uw vergroeningsvereisten bepaald. 

Opgelet: een perceel dat subsidiabel is; maar aangegeven is in de verzamelaanvraag na 31 mei (uiterste 
wijzigingsdatum), na administratieve controle of na controle ter plaatse, wordt niet meegerekend in de 
oppervlakte subsidiabel bouwland. 

6 BIJKOMENDE OPPERVLAKTE VOOR DE BEREKENING VAN 
5% EAG 

Opgelet: om te weten of u moet voldoen aan de vergroeningseis EAG, moet u bovenstaande berekening 
volgen. Heeft u meer dan 15 ha subsidiabel bouwland, dan moet u op 5% daarvan EAG invullen. 

Om vervolgens te berekenen of u 5% van uw bouwland als EAG heeft aangegeven, wordt bij uw 
subsidiabele bouwland de oppervlakte bijgeteld die verkregen is door het selecteren van niet-bouwland 
als EAG. 

De geselecteerde EAG waarvan de oppervlakte voor weging (zie fiche vergroening algemeen) meegeteld 
worden bij uw oppervlakte subsidiabel bouwland zijn: 
 Korte-omloophout; 
 Beboste (PDPO-) gebieden; 
 Groepen van bomen; 
 Grachten; 
 Houtkanten/heggen; 
 Poelen; 
 Bomenrijen; 
 EAG bij uitzondering op percelen met status BG (blijvend grasland), bv. beheerovereenkomsten, 

erosiestroken,… die bij percelen bouwland horen. 
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7 MEER INFORMATIE 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) vindt u onder 'informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie. Meer specifiek over de vergroeningsvereisten vindt u 
informatie op de webpagina’s: 

 Vergroening – algemeen; 
 Vergroening – gewasdiversificatie; 
 Vergroening – ecologisch aandachtsgebied; 
 Vergroening – blijvend grasland. 

Hoe u dit praktisch op e-loket aangeeft, vindt u in de fiches op bovenstaande webpagina’s: 
 Vergroening – gewasdiversificatie – praktisch op het e-loket; 
 Vergroening – ecologisch aandachtsgebied – praktisch op het e-loket; 
 Vergroening – blijvend grasland – praktisch op het e-loket. 
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij. Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en 
andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.  
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8114
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8116
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8115
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE  

Campagne 2022 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst): 

(1) 08/04/2022: onder punt 3 derde alinea verwijderd en eerste toegevoegd 

 

 

Een gepaste gewasrotatie draagt bij tot een gezonde bodem. Het afwisselen van verschillende teelten 
voorkomt dat de bodem uitgeput raakt en zorgt ervoor dat ziektekiemen en nematoden binnen de 
perken kunnen gehouden worden. Met de maatregel gewasdiversificatie moet u kunnen aantonen dat u 
verschillende teelten op uw bedrijf verbouwt. 

1 MAATREGEL GEWASDIVERSIFICATIE  

Voor de maatregel gewasdiversificatie wordt uitgegaan van uw oppervlakte subsidiabel bouwland. Dit is 
de totale subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft voor de hoofdteelt en waarvan de oppervlakte 
blijvend grasland en blijvende teelten in mindering gebracht wordt. De totale oppervlakte bouwland 
van uw bedrijf binnen Vlaanderen vindt u op het e-loket in de elektronische verzamelaanvraag onder 
de rubriek ‘vergroening – gewasdiversificatie’.  

Als uw bedrijf 10 hectare of meer bouwland omvat, moet u voldoen aan de maatregel 
gewasdiversificatie, tenzij uw bedrijf aan één van de volgende voorwaarden voldoet. u krijgt dus 
vrijstelling voor het naleven van gewasdiversificatie indien: 
 meer dan 75% van het areaal bouwland wordt gebruikt als grasland, braakliggend land, voor de teelt 

van vlinderbloemige gewassen, of voor een combinatie van deze; 
 meer dan 75% van het subsidiabel landbouwareaal is grasland (zowel blijvend grasland als grasland 

op bouwland); 
 meer dan 50% van het areaal aangegeven als bouwland verschilt van het areaal dat werd 

aangegeven in de verzamelaanvraag van het voorgaande jaar (met andere woorden u heeft meer 
dan 50% rotatiepercelen), en alle bouwland wordt beteeld met een ander gewas uit de teeltgroepen 
gewasdiversificatie dan hetgeen dat in het voorgaande kalenderjaar aanwezig was. 

2 VOLDOEN AAN DE MAATREGEL GEWASDIVERSIFICATIE 

 Als uw bedrijf: 
> tussen de 10 of meer en 30 hectare bouwland omvat, moet u op dat bouwland minstens 2 

verschillende gewassen telen. Het omvangrijkste gewas mag daarbij niet meer dan 75% van het 
areaal bouwland innemen.  
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> 30 hectare of meer bouwland omvat, moet u op dat bouwland minstens 3 verschillende gewassen 
telen. Het omvangrijkste gewas mag niet meer dan 75% van het areaal bouwland beslaan en de 
twee omvangrijkste gewassen samen niet meer dan 95%. 

3 DEFINITIE ‘GEWAS’ VOOR DE MAATREGEL 
GEWASDIVERSIFICATIE  

 Voor de berekening van de maatregel gewasdiversificatie wordt de hoofdteelt in rekening 
gebracht(1).  

 Een gewas dat in aanmerking komt voor de maatregel gewasdiversificatie is ofwel: 
> braakliggend land waarop minimale activiteit wordt uitgevoerd; 
> grassen of kruidachtige voedergewassen (= grasland, inclusief grasklaver, grasluzerne, …);  
> een subsidiabele landbouwteelt (bijvoorbeeld maïs, aardappelen, tarwe, …) die volgens de 

wetgeving: 

 behoort tot een geslacht opgenomen in de botanische gewasclassificatie; 

 behoort tot één van de soorten ingedeeld onder de familie van de kruisbloemigen, de 
nachtschaden of de komkommerachtigen.  

 Een gewas voor de maatregel gewasdiversificatie is eigenlijk een groep van teelten die behoren tot 
hetzelfde geslacht of soort. Zo is er het gewas ‘Bieten’ (geslacht) waartoe voederbiet, suikerbiet en 
rode biet behoren. Een ander voorbeeld is het gewas ‘Koolachtige’ (soort) waartoe broccoli, 
bloemkool, spruitkool, rode kool, … behoren. Op het e-loket wordt deze opdeling voor u gemaakt. De 
opdeling vindt u ook op de webpagina ‘Tabellen’ in de bijhorende tabel ‘Teeltgroepen 
gewasdiversificatie’.  

 Winterteelten en zomerteelten worden evenwel als afzonderlijke gewassen beschouwd, ook al 
behoren ze tot hetzelfde geslacht. Zo worden bijvoorbeeld wintertarwe en zomertarwe als 2 
verschillende gewassen in rekening gebracht. Triticum spelta wordt aanzien als een apart gewas ten 
aanzien van gewassen die behoren tot hetzelfde geslacht. 

 De groep ‘Andere subsidiabele gewassen’ werd opgesplitst in 4 verschillende 
gewasdiversificatiegroepen: ‘Andere subsidiabele groenten’, ‘Andere subsidiabele fruitsoorten’, ‘Andere 
subsidiabele sierteelten’, ‘Andere subsidiabele akkerbouwgewassen’. 

4 COMBINATIETEELTEN, ONDERZAAI EN ZAADMENGSELS  

4.1 COMBINATIETEELT 

 Combinatieteelt is het gelijktijdig aanwezig zijn van minstens twee hoofdteelten (braak wordt niet 
beschouwd als hoofdteelt bij combinatieteelt) voor minstens 25% op het perceel. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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 Elk gewas dat ten minste 25% van dat perceel inneemt, telt afzonderlijk. Het areaal dat de 
afzonderlijke gewassen innemen, wordt berekend door het areaal waarop de combinatieteelt 
plaatsvindt, te delen door het aantal gewassen dat ten minste 25% van dat areaal inneemt, ongeacht 
het daadwerkelijke aandeel van het gewas op dat areaal. 

 Onderzaai wordt niet beschouwd als combinatieteelt. Onderzaai geeft u aan als nateelt (zie ook 
volgende alinea). 

 De teelten zijn duidelijk onderscheidbaar als afwisselende rijen of groepen van rijen. Iedere hoofdteelt 
omvat minstens 2 afzonderlijke rijen of groepen van rijen. 

 De aanwezigheid van de ene hoofdteelt mag de oogst van de andere hoofdteelt niet verhinderen, 
waardoor de hoofdteelten afzonderlijk en mogelijk gelijktijdig oogstbaar zijn. 

 Blijvende teelten kunnen niet dienen als combinatieteelt.  
 U vult de combinatieteelten in onder perceeldetail bij Teelt onder de hoofdteelt - ‘Combi 

hoofdteelten’ (misschien moet men eerst klikken op ‘Meer’ om de mogelijkheid terug te vinden).  

4.2 ONDERZAAI 

 In het geval dat er op één perceel meerdere teelten tegelijk worden verbouwd, waarbij de ene teelt 
bovengeschikt is aan de andere, wordt dit als een onderzaai beschouwd. In een dergelijke situatie 
moet de onderzaai na de oogst van de hoofdteelt nog ten volle tot ontwikkeling komen. Het gewas 
in onderzaai moet als nateelt aangegeven worden, het gewas dat bovengeschikt is aan het andere als 
hoofdteelt. 

 Als de tweede teelt gras is, geeft u dit aan in de verzamelaanvraag met ‘gras als onderzaai’ (teeltcode 
657) in één van de kolommen voor nateelt (ook al wordt deze met de hoofdteelt ingezaaid). 

4.3 MENGTEELT 

 Een mengteelt is een teelt waarbij een zaadmengsel van verschillende gewassoorten ingezaaid is. Een 
mengteelt wordt als één teelt verbouwd. Als in het zaadmengsel grassen zijn opgenomen, wordt de 
teelt wel altijd als grasland beschouwd (vb. grasklaver, grasluzerne, graskruiden….)  

 In tegenstelling tot een combinatieteelt zijn de teelten bij een mengteelt niet als afzonderlijke rijen 
onderscheidbaar.  

 Voor zaadmengsels (mengteelt) bestaan aparte teeltcodes: Faunamengsel, bloemenmengsel, mengsel 
van vlinderbloemigen).  

5 DEFINITIE ‘TEELTPERIODE’ VOOR DE MAATREGEL 
GEWASDIVERSIFICATIE 

 De teeltperiode voor gewasdiversificatie loopt van 15 mei tot en met 31 augustus.  

 De hoofdteelt moet aanwezig zijn tijdens de teeltperiode volgens de traditionele teeltpraktijk. De 
hoofdteelt moet dus niet elke dag van de teeltperiode op het veld aanwezig zijn maar moet wel 
controleerbaar zijn tijdens deze periode. 
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6 NIET-NALEVING VAN VERPLICHTINGEN 

Als u niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen, zal het areaal dat in aanmerking komt voor de 
vergroeningspremie verminderd worden. Hierbij bepaalt de overschrijding van de bovenvermelde 
percentages de vermindering. 

Bijvoorbeeld: 

1. Voor een bedrijf met 20 ha bouwland waarbij het hoofdgewas 16 ha inneemt, wordt het areaal dat 
voor de vergroeningspremie in aanmerking komt als volgt verminderd: 

 Het omvangrijkste gewas mag slechts 75% van 20 ha innemen of met andere woorden 15 ha; 
 Daar het omvangrijkste gewas 16 ha inneemt, is er een teveel van 1 ha; 
 De geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met 2 keer het teveel aan 

oppervlakte van het hoofdgewas, dat betekent een vermindering of reductie van 2 x 1 ha = 2 ha; 
 Het areaal (de totale subsidiabele oppervlakte die in aanmerking komt voor de basisbetaling) 

waarvoor de landbouwer de vergroeningspremie zal ontvangen, wordt met 2 ha verminderd. 

2. Voor een bedrijf met 40 ha bouwland waarbij het hoofdgewas 32 ha inneemt en het 2e 
omvangrijkste gewas 8 ha inneemt, wordt het areaal dat voor de vergroeningspremie in 
aanmerking komt als volgt verminderd:  

 Het omvangrijkste gewas mag slechts 75% van 40 ha innemen of met andere woorden 30 ha 
 Daar het omvangrijkste gewas 32 ha inneemt, is er een teveel van 2 ha;  
 De geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met het teveel aan oppervlakte van 

het hoofdgewas, dat betekent een vermindering of reductie van 2 ha;  
 De twee omvangrijkste gewassen mogen slechts 95% van 40 ha innemen of met andere woorden 

38 ha;  
 Daar de twee omvangrijkste gewassen 40 ha innemen, is er een teveel van 2 ha;  
 De geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met 5 keer het teveel aan 

oppervlakte van de twee omvangrijkste gewassen, dat betekent een vermindering of reductie van 
5 x 2 ha = 10 ha;  

 Het areaal (de totale subsidiabele oppervlakte die in aanmerking komt voor de basisbetaling) 
waarvoor de landbouwer de vergroeningspremie zal ontvangen, wordt met 10 ha + 2 ha = 12 ha 
verminderd. 

Als u drie jaar na elkaar niet voldoet, wordt in de volgende jaren de vermindering die in rekening 
wordt gebracht met twee vermenigvuldigd. 

Daarbovenop is een administratieve sanctie mogelijk (zie fiche ‘Vergroening – algemeen’). 

7 MEER INFORMATIE 

Bijkomende informatie over het praktisch invullen van de gewasdiversificatie op het e-loket en 
algemene informatie over de vergroening vindt u op de website onder 
www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening.  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
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U kunt hiervoor ook terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Alle 
contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere 
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’. 
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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VERGROENING – GEWASDIVERSIFICATIE: PRAKTISCH 
OP HET E-LOKET  

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 HET SCHERM 

Via het actiemenu links van het scherm klikt u op ‘Vergroening’ en daarna op ‘Gewasdiversificatie’. 
Het scherm ziet er als volgt uit: 

 

Op het scherm worden onder elkaar twee tabellen weergegeven: ‘Overzicht oppervlaktes bouwland’ en 

‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’. 
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2 WERKING VAN HET SCHERM 

Het ‘Overzicht oppervlaktes bouwland’ geeft aan hoeveel uw totale oppervlakte bouwland bedraagt. Als 
deze tussen de 10 ha of meer en 30 ha ligt, geeft deze tabel aan hoeveel 75% hiervan bedraagt voor de 
grootste teeltgroep. Als uw oppervlakte bouwland 30 ha of meer is, geeft de tabel aan hoeveel 75% én 
hoeveel 95% daarvan bedraagt voor de twee grootste teeltengroepen. 
 
Het overzicht ‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’ geeft een samenvatting van alle percelen die u in 
gebruik heeft op 31 mei en die een potentieel subsidiabele hoofdteelt hebben. Vanaf 2022 wordt de 
datum van 31 mei in rekening gebracht. De vergroening vormt een deel van de betalingsrechten en de 
betalingsrechten worden vanaf 2022 geactiveerd op percelen die in gebruik zijn voor de hoofdteelt op 
31 mei. Opgelet, een perceel waarvoor nog een grafische overlapping bestaat met een andere 
landbouwer, wordt op het moment dat u de tabel raadpleegt ook meegenomen in deze samenvatting. 
Op basis van het hier opgenomen percentage wordt bepaald of u al dan niet voldoet aan de vereisten 
voor gewasdiversificatie onder vergroening (zie fiche ‘Vergroening – gewasdiversificatie’). 

De tabel bevat volgende kolommen: 
 Teeltgroep: de Nederlandse benaming van de groep gewasdiversificatie wordt getoond als u minstens 

één perceel heeft aangegeven met een teelt die voldoet aan volgende voorwaarden van 
subsidiabiliteit en bouwland: 
> deze is combineerbaar met de hoofdbestemming ‘A’; 
> er is geen gespecialiseerde productiemethode ‘SGM’, ‘NPO’, ‘CON’ of ‘LOO’ opgenomen voor het 

perceel; 
> het perceel heeft geen status ‘BG (blijvend grasland onder vergroening)’. 

 Totale oppervlakte gewasdiversificatie (ha) (per teeltgroep: som van de referentie oppervlakte van de 
detailrijen van de percelen); 

 Verhouding ten opzichte van bouwland (%).  

Het integrale overzicht gewasdiversificatie (tabel ‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’) vindt u ook op de 
afdruk van de verzamelaanvraag onder de titel ‘Vergroening’. 

De geselecteerde rij in de tabel ‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’ (standaard is de eerste rij geselecteerd) 
kunt u openklappen door op het pijltje te klikken. Daarna worden de perceeldetails weergegeven met 
volgende kolommen: 
 Perceelsnummer; 
 Naam perceel; 
 Aangegeven oppervlakte (ha); 
 Referentieoppervlakte (ha); 
 Teeltpercentage (%); 
 Gewasdiversificatie oppervlakte (ha); 
 Hoofdteelt, 2de, 3de, 4de gecombineerde teelt (de teelt wordt getoond als u er minstens één heeft 

aangegeven met deze teelt). 



15.04.2022 Bundel Vergroeningsmaatregelen pagina 21 van 73 

3 HOEVEELHEID GEWASSEN TE TELEN OM TE VOLDOEN 
AAN DE GEWASDIVERSIFICATIE 

De oppervlakte bouwland bepaalt hoeveel gewassen u moet telen: 

 Een landbouwer met minder dan 10 ha bouwland is vrijgesteld voor gewasdiversificatie; 
 Een landbouwer met 10 ha of meer tot 30 ha bouwland moet minstens 2 gewassen (= 2 teeltgroepen) 

telen waarvan de eerste hoofdteelt niet meer dan 75% mag beslaan van het totale areaal bouwland; 
 Een landbouwer met 30 ha of meer bouwland moet minstens 3 gewassen (= 3 teeltgroepen) telen 

waarvan de eerste hoofdteeltgroep niet meer dan 75% mag beslaan van het totale areaal bouwland 
en de twee belangrijkste teeltgroepen samen niet meer dan 95%. 

Voorbeelden: 

1. Landbouwer A geeft 3 ha grasland met status ‘BG’ en 9 ha bouwland aan in zijn verzamelaanvraag. 
Deze landbouwer bezit minder dan 10 ha bouwland en is dus vrijgesteld voor gewasdiversificatie. 

2. Landbouwer B geeft 1 ha grasland met status ‘BG’ en 11 ha bouwland aan in zijn verzamelaanvraag. 
Deze landbouwer bezit meer dan 10 ha bouwland en moet 2 verschillende gewassen telen waarvan 
de grootste teelt niet meer dan 75% beslaat van zijn areaal bouwland.  

3. Landbouwer C geeft 30 ha grasland met status ‘BG’, 5 ha blijvende teelten (BT) en 50 ha maïs (silo- en 
korrelmais) aan in zijn verzamelaanvraag. Deze landbouwer bezit meer dan 30 ha bouwland (maïs) 
en moet dus naast maïs nog twee bijkomende gewassen inzaaien. Maïs wordt beschouwd als de 
eerste teelt en mag dus een maximum oppervlakte innemen van 37,5 ha (75% van 50 ha). De 
oppervlakte van de eerste teelt (korrel- en silomaïs) en de tweede teelt samen mag niet groter zijn 
dan 47,5 ha (95% van 50 ha). 

4 GEGEVENS VAN SCHERM WIJZIGEN 

De gegevens in dit scherm zijn afhankelijk van de velden die u ingevuld heeft op de pagina’s 
‘Perceelsgegevens’ en ‘Via tabel’. Met andere woorden, dit scherm kunt u niet aanpassen.  

5 MEER INFORMATIE 

Meer informatie over de werking van het scherm vindt u door rechtsboven het scherm op  te klikken. 
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) vindt u onder 'Informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie.  
 
Contacteer uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij voor bijkomende informatie. 
Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere 
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’ 

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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Lees zeker ook de fiches op de website: www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening.  
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
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VERGROENING - BLIJVEND GRASLAND EN 
ECOLOGISCH KWETSBAAR BLIJVEND GRASLAND 

CAMPAGNE 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Via de vergroening van directe steun wil Europa landbouwers betalen voor drie praktijken die van 
groot maatschappelijk nut zijn, maar niet vergoed worden door een normale marktwerking. Het behoud 
van blijvend grasland is één van deze drie praktijken. Omwille van de opgeslagen koolstof in de bodem 
is het behoud van het areaal blijvend grasland van belang in de strijd tegen klimaatverandering. 
Daarnaast zijn sommige percelen blijvend grasland bovendien ecologisch kwetsbaar door de aanwezige 
fauna, flora of een specifiek reliëf en is het nodig deze te beschermen.  

Deze fiche verduidelijkt de aanduiding van blijvend grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 
onder de vergroeningsmaatregel ‘Behoud van blijvend grasland’ en de eraan gekoppelde concrete 
verplichtingen op het niveau van het landbouwbedrijf. Dit is een bijkomende bescherming van grasland, 
naast de bescherming die reeds onder de natuurwetgeving bestaat.  

1 VOLDOEN AAN DE MAATREGEL BLIJVEND GRASLAND 

U beschikt over: 
 betalingsrechten in het kader van de basisbetaalregeling, en 
 percelen blijvend grasland, of 
 percelen ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. 

2 PERCELEN BLIJVEND GRASLAND  

Elk perceel dat u gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren aanhoudt als ‘Grassen en andere 
kruidachtige voedergewassen’, wordt ‘Blijvend grasland’ (BG). 

De administratie kent de status ‘BG’ toe aan een perceel, op basis van de gewascodes die u de voorbije 
jaren in de verzamelaanvraag aan dit perceel heeft toegekend.  

Een perceel krijgt de status ‘BG’, als het gedurende vijf opeenvolgende jaren (onafhankelijk van wie het 
perceel aangeeft) wordt aangegeven met een teeltcode voor grassen en andere kruidachtige 
voedergewassen, het gaat om volgende codes: ‘9 - Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op 
vliegvelden, 60 – Grasland, 63 – Graskruidenmengsel, 638 – Festulolium, 660 – Grasluzerne, 700 – 
Grasklaver, 745 - Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of grasluzerne), 955 -  
Graszoden, 9823 - Weiland met niet-oogstbare bomen (> 100 bomen/ha), 9827 - Weiland met oogstbare 
hoogstambomen (> 100 bomen/ha), 9828 – Natuurlijk grasland met minimumactiviteit, 9829 - Natuurlijk 



pagina 24 van 73 Bundel Vergroeningsmaatregelen 15.04.2022 

grasland zonder minimumactiviteit’. Ook ‘82 – Braakliggend land met minimumactiviteit zonder EAG’ 
wordt beschouwd als een subcategorie van ‘Grassen en andere kruidachtige voedergewassen’. 

Deze status kunt u raadplegen via de elektronische verzamelaanvraag op het e-loket, via vergroening – 
(blijvend) grasland. 

3 PERCELEN ECOLOGISCH KWETSBAAR BLIJVEND 
GRASLAND (EKBG)  

De percelen met de benoeming ‘Ecologisch kwetsbaar’ binnen de vergroening van het GLB zijn in 2 
etappes aangeduid. 
Eerst werden in 2015 binnen de Natura 2000-gebieden percelen als EKBG aangeduid, die in 2014 als 
blijvende grasland bekend waren en die in waterrijke gebieden of op veengronden gelegen zijn, of 
waarvoor reeds als historisch permanent grasland een verbod op het wijzigen van de vegetatie gold 
onder het Natuurdecreet. 

Deze verzameling percelen werd vanaf 1 januari 2016 uitgebreid met percelen blijvend grasland in 2015 
uit de landbouwstreek de Polders. 
Het betrof enerzijds percelen binnen Natura 2000 met vergunningsplicht voor vegetatiewijziging en 
anderzijds percelen buiten de Natura 2000-gebieden die voorkomen op de kaart van de historische 
permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders, die de Vlaamse Regering op 27 november 2015 
definitief heeft vastgesteld. Het zijn percelen die reliëfrijk en eventueel soortenrijk zijn. 

Er zijn dus 2 types EKBG: EKBG dat enkel onder landbouwwetgeving (GLB) valt en EKBG dat ook onder 
natuurwetgeving beschermd is door een scheurverbod of vergunningsplicht. Dit onderscheid is heel 
duidelijk gemaakt op het e-loket door een verschillende arcering: EKBG onder GLB beschermd is verticaal 
gearceerd, EKBG dat ook onder natuurwetgeving beschermd is, is horizontaal gearceerd. Dit onderscheid 
is belangrijk omdat de verplichtingen ook verschillend zijn. Zie verder onder hoofdstuk 5. 

4 VERPLICHTINGEN IN HET KADER VAN DE ALGEMENE 
REGELING VOOR HET BEHOUD VAN BLIJVEND GRASLAND  

Wanneer u beschikt over percelen blijvend grasland die geen EKBG zijn, dan moet u mogelijk aan 
bijkomende verplichtingen in het kader van de vergroening voldoen of mogen deze toch niet worden 
gescheurd (zie hoofdstuk 10). De concrete verplichtingen voor vergroening in een bepaalde campagne 
(bv. 2022) hangen af van de waarde van de Vlaamse ratio blijvend grasland. De ratio wordt berekend 
op basis van de subsidiabele percelen van alle Vlaamse vergroeningsplichtigen. Het is de verhouding van 
het areaal blijvend grasland ten opzichte van het totale areaal landbouwgrond. De waarde van de 
Vlaamse ratio blijvend grasland wordt in elk campagne vergeleken met een Vlaamse referentieratio 
vastgesteld in 2015. In functie van het resultaat van deze vergelijking zullen de concrete verplichtingen 
voor uw bedrijf verschillen: 
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Situatie 1: de Vlaamse ratio van campagne X is met niet meer dan 5% gedaald ten opzichte van de 
Vlaamse referentieratio, vastgesteld in 2015. In dit geval moet u op uw bedrijf in campagne X en geen 
bijkomende specifieke verplichtingen nakomen, bovenop het strikte behoud van percelen EKBG; 

Situatie 2: de Vlaamse ratio van campagne X is met meer dan 5% gedaald ten opzichte van de Vlaamse 
referentieratio, vastgesteld in 2015. In dit geval moet u op uw bedrijf, in campagne X en X+1: 
 het verbod op het omzetten of ploegen van alle percelen blijvend grasland respecteren; 
 een eventuele verplichting tot heraanleg van blijvend grasland respecteren. De administratie zal 

vergroeningsplichtige landbouwers die in campagne X beschikken over een perceel dat volgens de 
verzamelaanvraag in campagne X-1 of X-2 nog blijvend grasland was, verplichten om het omgezette 
areaal gedeeltelijk of volledig her aan te leggen. Deze percelen zijn raadpleegbaar via de aparte 
grafische laag ‘Referentiepercelen blijvend grasland’ in de verzamelaanvraag op het e-loket onder de 
laagkiezer op de kaart. Indien heraanleg op de oorspronkelijke percelen niet mogelijk is, mag u een 
overeenkomstige oppervlakte als grasland inzaaien of een eerder met gras ingezaaid perceel 
aanduiden. In deze gevallen zullen de percelen vanaf die campagne als ‘blijvend grasland’ beschouwd 
worden en moeten ze ook voor de volgende vijf opeenvolgende jaren als blijvend grasland behouden 
blijven. Een perceel dat al als grasland was aangegeven, moet u minstens zo lang als grasland 
behouden tot de termijn van vijf jaar is volgemaakt. De herinzaai moet uiterlijk op de uiterste 
indieningsdatum van de verzamelaanvraag voor de campagne X+1 gerealiseerd zijn. 

 Indien deze laatste situatie van toepassing is in campagne X, zal de administratie u hiervan op de 
hoogte brengen in het laatste kwartaal van jaar X. 

5 VERPLICHTINGEN ECOLOGISCH KWETSBAAR BLIJVEND 
GRASLAND 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen EKBG dat enkel beschermd is door landbouwwetgeving 
(verticale arcering op e-loket) en EKBG dat ook beschermd is door het vegetatiewijzigingsverbod of de 
vergunningsplicht voor vegetatiewijziging volgens de natuurwetgeving van het Natuurdecreet 
(horizontale arcering op e-loket).  

Voor percelen aangeduid als EKBG die niet onder de bescherming van het Natuurdecreet vallen, geldt een 
verbod op ploegen of omzetten naar andere vormen van grondgebruik dan ‘Grassen en kruidachtige 
voedergewassen’. Gewoon graslandbeheer inclusief doorzaaien is toegelaten. 

Voor percelen aangeduid als EKBG die ook onder de bescherming van het Natuurdecreet vallen, geldt dat 
het wijzigen van de vegetatie door geen enkele handeling (bv. ploegen, toepassen van 
gewasbeschermingsmiddelen, doorzaaien, reliëf wijzigen, …) is toegelaten.  

Het ploegverbod op alle percelen aangeduid als EKBG, betekent concreet ook dat het reliëf, inclusief het 
microreliëf zoals laantjes, van deze percelen niet mag gewijzigd worden. 

De bemesting van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland valt onder de toepassing van het mestdecreet. 
Er zijn 2 regimes:  

 Op landbouwgronden die in kwetsbaar gebied natuur liggen, geldt een bemestingsverbod. Dat 
betekent dat elke vorm van bemesting verboden is met uitzondering van de bemesting door 
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rechtstreekse uitscheiding bij begrazing (maximaal 2 GVE/ha op jaarbasis). De kwetsbare gebieden 
‘Natuur’ komen overeen met de bestemmingen ‘Natuurgebieden’, ‘Natuurontwikkelingsgebieden’, 
‘Natuurreservaten’ en ‘Bosgebieden’ op de gewestplannen of de bestemmingen ‘Natuur en reservaat’ 
en ‘Bos’ volgens de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s). Binnen die gebieden kan 
voor sommige percelen onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van het bemestingsverbod 
verkregen worden door 2 bepalingen: de ontheffing en de huiskavel. De ontheffing is uitdovend en 
gaat verloren door overdracht van het gebruik van het perceel. Op de website van de Vlaamse 
Landmaatschappij (www.vlm.be) is hierover een brochure terug te vinden, samen met twee 
toelichtingen. In deze brochure zijn alle rechten en plichten geduid alsook de overdrachtsbepalingen 
toegelicht. 

 Op landbouwgronden die niet in kwetsbaar gebied natuur liggen, gelden de algemene 
bemestingsnormen van het mestdecreet. 

6 VRIJGESTELD VAN DE HERINZAAIVERPLICHTING EN HET 
VERBOD OM BLIJVEND GRASLAND OM TE ZETTEN 

 Elke landbouwer zonder betalingsrechten is niet gebonden aan de vergroeningsverplichtingen. 
 Een landbouwer met betalingsrechten: 

> is vrijgesteld van de vergroeningsverplichtingen voor percelen die gecertificeerd zijn als biologisch 
of in omschakeling, tenzij die landbouwer afstand doet van deze vrijstelling. 

> is vrijgesteld van een herinzaaiverplichting voor percelen die ‘blijvend’ grasland werden door het 
afsluiten van een agromilieumaatregel of een beheerovereenkomst, maar die hij in het jaar na 
afloop van de agromilieumaatregel of beheerovereenkomst toch omzet. 

 Opgelet: landbouwers die niet gebonden zijn aan de vergroeningsverplichtingen of die genieten van 
een vrijstelling van de vergroeningseisen moeten nog steeds de bepalingen van het natuurdecreet 
naleven: zij moeten naargelang de ligging van hun percelen, het verbod op het wijzigen van de 
vegetatie, de vergunningsplicht voor het wijzigen van de vegetatie of de zorgplicht respecteren. Zo 
moet ook elke natuurlijke persoon (landbouwer of niet), in het kader van de zorgplicht, het ploeg- 
en omzettingsverbod naleven van EKBG gelegen in de landbouwstreek de Polders, dat enkel onder 
de bescherming van de landbouwwetgeving valt. 

7 GEVOLGEN NIET-VOLDOEN AAN DE VERPLICHTINGEN  

Wanneer uw bedrijf niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen, zal het areaal dat in aanmerking 
komt voor de vergroeningspremie verminderd worden. Concreet betekent dit dat de 
vergroeningspremie voor ten minste de volgende arealen niet zal uitbetaald worden: 
 het areaal ecologisch kwetsbaar blijvend grasland dat geploegd of omgezet is, ondanks het ploeg- en 

omzettingsverbod; 
 het areaal blijvend grasland dat onderhevig is aan een omzettingsverbod en desalniettemin is 

omgezet; 

https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/Brochures-Mestbank/het_mestdecreet_en_het_kwetsbaar_gebied/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/Brochures-Mestbank/het_mestdecreet_en_het_kwetsbaar_gebied/Paginas/default.aspx
http://www.vlm.be/


15.04.2022 Bundel Vergroeningsmaatregelen pagina 27 van 73 

 het areaal blijvend grasland dat onderhevig is aan een heraanlegverplichting, maar waarop deze 
heraanleg niet is uitgevoerd, of dat na heraanleg vroegtijdig weer is omgezet. 

Daarbovenop is een administratieve sanctie mogelijk (zie fiche ‘Vergroening – algemeen’). 

Daarnaast is het niet-naleven van het ‘verbod op het wijzigen van de vegetatie of de 
natuurvergunningsverplichting’ eveneens een inbreuk op de randvoorwaarden. 

8 IMPACT STATUS ‘BG’ OP DE VERPLICHTINGEN ROND DE 
OVERIGE VERGROENINGSMAATREGELEN  

De status ‘BG’ heeft een impact op de verplichtingen rond de overige vergroeningsmaatregelen. Een 
perceel dat via de status ‘BG’ wordt aangeduid als blijvend grasland, is daardoor ook geen ‘bouwland’ of 
‘blijvende teelt’. De oppervlakte van dit perceel zal dus niet meetellen bij de berekening van het 
benodigde areaal ecologisch aandachtsgebied (zie ook fiche ‘vergroening ecologisch aandachtsgebied’). 
Daarnaast maakt dit perceel geen deel uit van het areaal bouwland waarop u gewasdiversificatie moet 
toepassen. Het is dus de status ‘BG’ dat bepaalt of grasland al dan niet tot het bouwland behoort. 

9 RANDVOORWAARDENMAATREGEL BLIJVEND GRASLAND  

Sinds 2017 behoort het behoud van blijvend grasland aan de hand van een individueel referentieareaal 
niet langer tot de randvoorwaardenverplichtingen. Let wel, het eventueel verbod op het wijzigen van 
de vegetatie van historische permanente graslanden onder de beheerseis voortvloeiend uit de Habitat- 
en Vogelrichtlijn blijft wel van kracht. 

10 OMZETTEN PERCEEL BLIJVEND GRASLAND DAT GEEN 
EKBG IS 

Op de eerste plaats moet u omzichtig omspringen met uw areaal blijvend grasland. Door het omzetten 
van blijvend grasland kan de Vlaamse ratio blijvend grasland met meer dan 5% dalen waardoor een 
algemeen omzettingsverbod van kracht wordt en u verplicht zal worden om opnieuw blijvend grasland 
aan te leggen.  

Een perceel blijvend grasland dat niet aangeduid is als EKBG, zou dus zolang de daling van de Vlaamse 
ratio blijvend grasland minder dan 5% bedraagt, mogen geploegd worden, maar naast de 
vergroeningsverplichtingen moet ook rekening gehouden worden met de bepalingen van het 
Natuurdecreet. Niet alle graslanden die onder de bescherming van het Natuurdecreet vallen, zijn 
aangeduid als EKBG. 
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Wanneer u een perceel dat geen EKBG is, toch zou willen omzetten, moet u dus steeds nagaan of dit ook 
volgens de natuur- of andere wetgeving mogelijk is. De ‘Checklist bij het scheuren van graslanden’ op 
www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening (doorklikken naar ‘Blijvend grasland’) kan daarbij helpen. 

Op geopunt (www.geopunt.be – tab catalogus – zoek op ‘HPG’) kunnen alle ‘historische beschermde 
graslanden en andere permanente graslanden beschermd door natuurwetgeving’ worden geraadpleegd 
(dus zowel gelegen in EKBG als daarbuiten). De percelen die rood kleuren op kaart kunnen dus 
bijkomend niet worden gescheurd, deze die oranje kleuren, kunnen enkel mits aanvraag van een 
vergunning worden gewijzigd. Deze dataset kan eveneens worden gedownload. 

Het niet naleven van het verbod op het wijzigen van de vegetatie (omgevingsvergunning voor 
vegetatiewijziging) of de natuurvergunningsplicht is meteen een inbreuk op de randvoorwaarden, 
namelijk op de beheerseis voortvloeiend uit de Habitat- en Vogelrichtlijn (zie de algemene brochure 
randvoorwaarden op www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden). 
  

http://www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening
http://www.geopunt.be/
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3443
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VERGROENING – BLIJVEND 
GRASLAND/VOORBEELDEN  

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Deze fiche bevat een aantal voorbeeldsituaties die bijkomende verduidelijking geven bij de maatregel 
behoud blijvend grasland onder vergroening. 

We raden u aan om, alvorens u deze infofiche doorneemt, eerst de fiche ‘Vergroening - blijvend grasland 
en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland’ te lezen. 

1 PERCELEN BLIJVEND GRASLAND 

Voorbeeld: in de verzamelaanvraag van campagne 2022 staat een perceel met attribuut BG. Waarom? 

Campagne Gewascode Aanduiding als BG 
2016 Mais Bouwland1  

2017 Grasachtige Bouwland1  

2018 Grasachtige Bouwland1  

2019 Grasachtige Bouwland1  

2020 Grasachtige Bouwland1  

2021 Grasachtige Bouwland1  

2022  Krijgt attribuut ‘BG’: blijvend grasland want reeds 5 jaar grasachtige 

2 VERPLICHTINGEN IN HET KADER VAN DE ALGEMENE 
REGELING VOOR HET BEHOUD VAN BLIJVEND GRASLAND 

Situatie 1 (scheurverbod): 
Eind 2022 deelt de overheid mee dat de Vlaamse ratio van campagne 2022 met meer dan 5% gedaald is 
ten opzichte van de Vlaamse referentieratio. De overheid kondigt daarom onmiddellijk een 
scheurverbod af en legt een herinzaaiverplichting op voor percelen die blijvend grasland waren in 2020 
of 2021, maar die volgens de verzamelaanvraag 2022 omgezet zijn. De landbouwer kiest in campagne 
2023 een gewascode ‘Grasachtige’ voor onderstaand perceel waar geen herinzaaiverplichting is, maar 
dat wel onder het scheurverbod voor blijvend grasland valt. Wat zijn de gevolgen in 2023 en 2024? 
  

                                              
1 wat telt is dat de grasachtige code vijf opeenvolgende jaren voorkomt. Voordien is het bouwland (of permanente teelt). 



pagina 30 van 73 Bundel Vergroeningsmaatregelen 15.04.2022 

 
Campagne Gewascode Perceel aangeduid als BG? 

2016 Mais Neen, wel aangeduid als bouwland2  
2017 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2018 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2019 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2020 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2021 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2022 Grasachtige Ja, aangeduid als ‘BG’ 

2023 
Gevolg 1: landbouwer kiest voor 
grasachtige, en respecteert daarmee het 
scheurverbod 

Ja, aangeduid als ‘BG’ 

2024  Gevolg 2: Behoud van attribuut ‘BG’ 

 

Situatie 2 (scheurverbod): 
Eind 2022 deelt de overheid mee dat de Vlaamse ratio van campagne 2022 met meer dan 5% gedaald is 
ten opzichte van de Vlaamse referentieratio. De overheid kondigt daarom onmiddellijk een 
scheurverbod af en legt een herinzaaiverplichting op voor percelen die blijvend grasland waren in 2020 
of 2021, maar die volgens de verzamelaanvraag 2022 omgezet zijn. 

De landbouwer zaait in campagne 2023 het gewas ‘Mais’ in op een perceel waar geen 
herinzaaiverplichting is, maar dat wel onder het scheurverbod voor blijvend grasland valt. Wat zijn de 
gevolgen in 2023 en 2024? 

Campagne Gewascode Perceel aangeduid als BG? 

2016 Mais Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2017 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2018 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2019 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2020 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2021 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland2  

2022 Grasachtige Ja, aangeduid als ‘BG’ 

2023 

Landbouwer kiest voor mais, en schendt 
daarmee het scheurverbod. 
Gevolg 1: er volgt een vergroeningssanctie, en 
verplichting om perceel in 2023 heraan te 
leggen als blijvend grasland 

Gevolg 2: het perceel voorgedrukt als ‘BG’ wordt 
bouwland 

2024  

Gevolg 3: Perceel wordt aangeduid als ‘blijvend 
grasland’.  
De landbouwer moet het perceel herstellen als 
blijvend grasland, en als dusdanig aanhouden 
tijdens de volgende 5 jaar 

                                              
2 wat telt is dat de grasachtige code 5 opeenvolgende jaren voorkomt. Voordien is het bouwland (of permanente teelt). 
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Situatie 3 (herinzaaiverplichting): 
Eind 2022 deelt de overheid mee dat de Vlaamse ratio van campagne 2022 met meer dan 5% gedaald is 
ten opzichte van de Vlaamse referentieratio. De overheid kondigt daarom onmiddellijk een 
scheurverbod af en legt een herinzaaiverplichting op voor percelen die blijvend grasland waren in 2020 
of 2021, maar die volgens de verzamelaanvraag 2022 omgezet zijn. 

De landbouwer kiest in campagne 2023 een gewascode ‘Grasachtige’ voor een perceel waar een 
herinzaaiverplichting is. Wat zijn de gevolgen in 2023 en 2024? 

Campagne Gewascode Perceel aangeduid als BG? 
2016 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3 
2017 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3 
2018 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  
2019 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  
2020 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  
2021 Mais Ja, aangeduid als ‘BG’ 
2022 Grasachtige Neen, wel aangeduid als bouwland3  

2023 
Landbouwer kiest voor grasachtige, 
respecteert ermee de herinzaaiverplichting, en 
vermijdt vergroeningssanctie. 

Gevolg 1: Aangeduid als ‘blijvend grasland’ (als 
gevolg van de herinzaaiverplichting) 

2024  
Gevolg 2: de landbouwer moet het perceel als 
‘grasland’ aanhouden tijdens de volgende 4 jaar. 

3 MEER INFORMATIE 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) vindt u onder 'Informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie.  
 
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij. Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en 
Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’. 
  

                                              
3 wat telt is dat de grasachtige code 5 opeenvolgende jaren voorkomt. Voordien is het bouwland (of permanente teelt). 

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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VERGROENING - BLIJVEND GRASLAND: PRAKTISCH OP 
HET E-LOKET  

Campagne 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot de werking van het scherm ‘Vergroening – 
blijvend grasland’. 

1 HET SCHERM  

Via het actiemenu links van het scherm klikt u op ‘Vergroening’ en daarna op ‘Blijvend grasland’. 

Het scherm ziet er als volgt uit: 

 

De tabel ‘(Blijvend) grasland en braakliggend land’ bevat volgende kolommen: 
 Perceelsnummer van de huidige campagne; 
 Perceelsnaam; 
 Aangegeven (oppervlakte (ha)); 
 Referentie (oppervlakte (ha)); 
 Hoofdteelt; 
 Bestemmingen (enkel percelen met de hoofdbestemming ‘I’ of ‘A’ die u in gebruik heeft voor de 

hoofdteelt worden opgenomen in deze tabel, ook indien deze percelen een grafische overlapping 
vertonen met andere percelen); 

 Status BG (blijvend grasland en braak onder vergroening); 
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 EKBG: Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (% overlap met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend 
grasland). 

 Pijl naar perceel detail 

2 WERKING SCHERM  

Boven de tabel vindt u de som van de referentie oppervlakten van uw blijvend grasland onder 
vergroening. 

De tabel geeft een overzicht van al uw percelen met een graslandcode die u in gebruik heeft voor de 
hoofdteelt op 31 mei. De percelen met een status ‘BG’ worden onder de vergroening beschouwd als 
blijvend grasland. 

De gegevens in dit scherm zijn afhankelijk van de velden die u ingevuld heeft op de pagina’s 
‘Perceelsgegevens’ en ‘Via tabel’ van de verzamelaanvraag. Met andere woorden, dit scherm kunt u niet 
aanpassen. 

Een overzicht van de aangegeven percelen (blijvend) grasland onder vergroening vindt u ook terug op 
de afdruk van de verzamelaanvraag. 

3 PERCELEN VOOR EEN MOGELIJKE INZAAIVERPLICHTING  

In het kader van de vergroening is het mogelijk dat er voor bepaalde percelen een inzaaiverplichting 
geldt (zie fiche ‘Vergroening – blijvend grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland’). De 
(gescheurde) percelen blijvend grasland waarop een inzaaiverplichting rust, kunt u oproepen door in de 
lagenkiezer onder andere lagen de laag ‘Referentielaag blijvend grasland 2021’ aan te klikken. 

4 PERCELEN (OF DELEN ERVAN) DIE BESCHOUWD WORDEN 
ALS ECOLOGISCH KWETSBAAR BLIJVEND GRASLAND  

Sommige percelen of delen ervan worden in het kader van de vergroening beschouwd als ecologisch 
kwetsbaar blijvend grasland. Deze percelen of delen ervan mag u nooit omzetten noch ploegen. De 
informatie met betrekking tot de laag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland kunt u in de 
verzamelaanvraag op de pagina ‘Overzicht - Perceelsinfo’ onder de rubriek ‘Grasland’ in de kolom ‘EKBG’ 
raadplegen. Ook via de laatste kolom van de tabel ‘(Blijvend) grasland onder vergroening’ kunt u steeds 
nagaan of, en met hoeveel procent, een perceel overlapt met de laag ecologisch kwetsbaar blijvend 
grasland. 
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5 LEES OOK 

 Vergroening – blijvend grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland 
(www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening). 

  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED 

Campagne 2022  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Met haar biodiversiteitsstrategie wenst de Europese Unie een halt toe te roepen aan een verder verlies 
aan biodiversiteit in Europa. Als een van de voornaamste grondbeheerders spelen landbouwers een 
belangrijke rol bij het invoeren en in stand houden van landbouwsystemen en -praktijken die bijdragen 
tot het behoud en het verbeteren van de biodiversiteit in het agrarisch landschap. De maatregel 
ecologisch aandachtsgebied binnen het vergroeningspakket wenst deze maatschappelijke rol van de 
landbouwer te benadrukken. 

1 VOLDOEN AAN DE MAATREGEL ECOLOGISCH 
AANDACHTSGEBIED  

Voor de maatregel ecologisch aandachtsgebied wordt uitgegaan van uw oppervlakte subsidiabel 
bouwland. Dit is de totale subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft voor de hoofdteelt en 
waarvan de oppervlakte blijvend grasland en blijvende teelten in mindering gebracht wordt.. De totale 
oppervlakte bouwland van uw bedrijf vindt u in uw verzamelaanvraag onder de rubriek ‘Vergroening – 
ecologisch aandachtsgebied’. 

Als uw bedrijf meer dan 15 hectare bouwland omvat, moet u voldoen aan de maatregel ecologisch 
aandachtsgebied, tenzij uw bedrijf aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 
 meer dan 75% van het bouwland wordt gebruikt als grasland, als braakliggend land, voor de teelt 

van vlinderbloemige gewassen of voor een combinatie van deze; 
 meer dan 75% van het subsidiabel landbouwareaal is grasland (zowel blijvend grasland als grasland 

op bouwland). 
 
Het aangeven van EAG-percelen is slechts mogelijk tot de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. Na deze 
datum kunt u geen nieuwe percelen selecteren voor EAG-aangifte. Schrappen van het EAG-type op de 
opgegeven percelen kan wel of percelen met EAG-selectie kunnen worden gesplitst (als de splitstool 
gebruikt wordt). 
 Uitzondering zijn de EAG groenbedekkers. Voor EAG-groenbedekker kunt u wel nog percelen wisselen 

na 31 mei. Er moet dan wel op 31 mei voldoende EAG-oppervlakte geselecteerd zijn. De aangegeven 
oppervlakte die uiteindelijk weerhouden wordt om mee te tellen voor vergroening, kan immers nooit 
hoger zijn dan deze die u heeft aangegeven op de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. 
 

Afhankelijk van het type EAG, zal u het geselecteerde EAG-perceel in eigen gebruik moeten hebben vanaf 
1 januari of 30 april (uiterste indieningsdatum) tot 31 december. Deze data vindt u in de betrokken fiches. 



pagina 36 van 73 Bundel Vergroeningsmaatregelen 15.04.2022 

2 TE TREFFEN MAATREGEL  

U moet een areaal dat minstens gelijk is aan 5% van uw areaal bouwland, inrichten als ecologisch 
aandachtsgebied. 

3 TYPES ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED  

Volgende types ecologisch aandachtsgebied kunnen meetellen in Vlaanderen om aan uw 5% te geraken: 
 Braakliggend land met minimaal onderhoud; 
 De landschapselementen houtkanten/heggen, groep van bomen, poelen, grachten en bomenrijen; 
 1 meter teeltvrije strook (bufferstroken) en akkerranden; 
 Boslandbouw (agroforestry); 
 Stroken subsidiabel areaal langs bosranden; 
 Percelen met korte-omloophout; 
 Beboste landbouwgronden; 
 Groenbedekking; 
 Stikstofbindende gewassen. 

4 IN REKENING BRENGEN VAN DE OPPERVLAKTE VAN DE 
VERSCHILLENDE TYPES  

Voor sommige types ecologisch aandachtsgebied kunt u, via de aangifte van het perceel, de oppervlakte 
aanduiden in de verzamelaanvraag. Dit is het geval voor braakliggend land, stikstofbindende gewassen, 
groenbedekking, korte-omloophout, houtkanten/heggen, poelen, groep van bomen, bomenrijen, 
boslandbouw, beboste landbouwgrond en akkerranden.  
Voor andere types zijn de lengtematen gekend via de overlap met specifieke gebieden op de 
fotoplannen. Dit geldt voor de stroken subsidiabel areaal langs bosranden, 1 meter teeltvrije strook 
(bufferstroken) en grachten. De lengtematen voor de stroken subsidiabel areaal langs bosranden en 
grachten worden vervolgens omgezet in oppervlaktes door ze te vermenigvuldigen met een 
omzettingsfactor.  
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Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als ecologisch aandachtsgebied meetelt, moet ook nog 
een wegingsfactor toegepast worden. Volgende tabel geeft een overzicht van de omzettings- en 
wegingsfactoren. 

Types ecologisch aandachtsgebied Omzettingsfactor Wegingsfactor 
Ecologisch 
aandachtsgebied 

Braakliggend land n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

1 m teeltvrije strook (bufferstroken) n.v.t. 1,5 1 m = 1,5 m2 

Akkerranden n.v.t. 1,5 1 m² = 1,5 m² 

Boslandbouw (agroforestry) n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

Stroken subsidiabel areaal langs bosranden zonder 
productie 

6 1,5 1 m = 9 m2 

Stroken subsidiabel areaal langs bosranden met 
productie 

6 0,3 1 m = 1,8 m2 

Korte-omloophout n.v.t. 0,5 1 m2 = 0,5 m2 

Beboste landbouwgrond n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

Groenbedekking n.v.t. 0,3 1 m2 = 0,3 m2 

Stikstofbindende gewassen n.v.t. 1 1 m2 = 1 m2 

Landschapselement houtkanten/heggen n.v.t. 2 1 m2 = 2 m2 

Landschapselement groep van bomen n.v.t. 1,5 1 m2 = 1,5 m2 

Landschapselement bomenrijen n.v.t. 2 1 m² = 2 m²   

Landschapselement poelen n.v.t. 1,5 1 m2 = 1,5 m2 

Landschapselement grachten 2,5 (50% van 5) 2 1 m = 5 m2 

Als u beboste landbouwgrond, korte-omloophout, groep van bomen, grachten, houtkanten, poelen, 
bomenrijen aanduidt en activeert als EAG, en u berekent het percentage EAG op uw bouwland, dan 
wordt de oppervlakte bouwland verhoogd met de oppervlakte van dit EAG. In de elektronische 
verzamelaanvraag gebeurt deze correctie van het areaal bouwland automatisch. Als u enkel de lengte 
kent van een type EAG berekent u de oppervlakte door de lengte te vermenigvuldigen met de 
omzettingsfactor. Ook dit gebeurt automatisch in de elektronische verzamelaanvraag.  

5 ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

Onderstaande tabel geeft weer onder welke voorwaarden een perceel opgenomen wordt in de lijst 
potentieel ecologisch aandachtsgebied binnen het e-loket. In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk 
potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket en 
de diverse EAG-voorwaarden. 
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Type EAG Potentieel EAG indien: 

Braakliggend land Hoofdteelt: 89, 98, 9832  

Houtkant/heg Hoofdteelt: 4 

Groep van bomen Hoofdteelt: 895 

Bomenrij Hoofdteelt: 10  

Poel Hoofdteelt: 3 

Gracht Perceel bouwland grenst aan een waterloop tussen 2 en 6 meter breed 

1 meter teeltvrije strook 
(bufferstrook) 

Perceel bouwland grenst aan een waterloop, - vlak of - lijn 

Akkerrand 
Gespecialiseerde productiemethode ‘AKR’ of aanwezigheid van een 
beheerovereenkomst bij VLM 

Boslandbouw (agroforestry) Percelen met gesubsidieerde boslandbouw 

Strook subsidiabel areaal langs 
bosrand 

Perceel bouwland grenst aan de EAG-boslaag 

Perceel korte-omloophout Hoofdteelt: 883, 963 

Beboste landbouwgrond Percelen met gesubsidieerde bebossing van landbouwgrond 

Groenbedekking Nateelt: 657, 658, 659, 661, 700  

Stikstofbindende gewassen Hoofdteelt: 43, 511, 512, 52, 521, 522, 53, 721, 722, 723, 731, 732, 744, 747 
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6 GEVOLGEN NIET-VOLDOEN AAN DE VERPLICHTINGEN  

Als u niet voldoet aan de opgelegde verplichtingen, wordt het areaal dat voor de uitbetaling van de 
vergroeningspremie in aanmerking komt, verminderd. Hierbij bepaalt het tekort aan ecologisch 
aandachtsgebied de vermindering. 

Bijvoorbeeld een bedrijf met 40 ha bouwland moet over 2 ha ecologisch aandachtsgebied beschikken. 
Als dit bedrijf maar over 1,5 ha ecologisch aandachtsgebied beschikt, leidt dit tot de volgende 
vermindering: 
 op 2 ha is er een tekort van 0,5 ha; 
 de geconstateerde oppervlakte bouwland wordt verminderd met 10 keer dat tekort, dat betekent 

een vermindering of reductie van 10 x 0,5 ha = 5 ha; 
 het areaal (de totale subsidiabele oppervlakte die in aanmerking komt voor de basisbetaling) 

waarvoor de landbouwer de vergroeningspremie zal ontvangen, wordt met 5 ha verminderd. 

Als u drie jaar na elkaar niet voldoet, wordt in de volgende jaren de vermindering die in rekening 
wordt gebracht met twee vermenigvuldigd. 

Daarbovenop is een administratieve sanctie mogelijk (zie fiche ‘Vergroening – algemeen’). 
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7 EAG-TYPES WAAROP GEEN LANDBOUWPRODUCTIE 
PLAATSVINDT 

‘Geen landbouwproductie’ betekent dat er op het betrokken perceel of de strook geen gewas wordt 
verbouwd. De inzaai van een faunamengsel, een bloemenmengsel of de inzaai van een gewas dat niet 
geoogst zal worden en dit in het kader van een aantoonbare (gebruiks)overeenkomst, is wel toegelaten. 

Onderstaande tabel geeft voor vier EAG types ‘zonder landbouwproductie’ weer hoe ze ingetekend moeten 
worden en vooral welk gewas of activiteit er op het perceel of op de strook kan/mag voorkomen: 

Combinatietabel EAG / 
bedekking - activiteit 

Braakliggend land Akkerrand  1 m teeltvrije 
strook 

(bufferstrook)4 

Strook subsidiabel 
areaal langs 

bosranden zonder 

productie4 

Intekenen Apart perceel 
Apart perceel (GPM5: 

‘AKR’) 
Deel van perceel 

(automatisch) 
Deel van perceel 

(automatisch) 

Wettelijke breedte - Minimum 1 m  Minimum 1 m Minimum 5 m  

Braak Ja (gewascode 89) Ja (gewascode 82) Ja Ja 

Faunamengsel Ja (gewascode 98) Ja (gewascode 98) Ja Ja 

Bloemenmengsel 
Ja (gewascode 

9832) 
Ja (gewascode 9831) Ja Ja 

Gras Nee 
Ja (graslandcode en 
onderscheidbaar) 

Ja 
(onderscheidbaar) 

Ja (onderscheidbaar) 

Begrazen Nee 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja (onderscheidbaar) 

Maaien / Klepelen Ja (vóór 1 oktober) 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja 

(onderscheidbaar) 
Ja (onderscheidbaar) 

Afvoeren 
Enkel met 

overeenkomst6 
Ja Ja Ja 

Landbouwteelt, andere 
dan gras 

Enkel met 

overeenkomst6 

Enkel met 

overeenkomst6 
Nee 

Enkel met 

overeenkomst6 

Bemesting  Nee Nee Nee Nee 

Gewasbeschermingsmiddel Nee 
Volgens geldende 

wetgeving 
Nee Nee 

 

                                              
4 Bij stroken is de gewascode van het volledige perceel = de gewascode van de hoofdteelt. De tabel geeft enkel weer welke bedekking/activiteit er op de strook zelf 
kan voorkomen 

5 GPM: Gespecialiseerde productiemethode 

6 Een ‘(gebruiks)overeenkomst’ is een schriftelijke overeenkomst die een landbouwer sluit met een overheid, vereniging of rechtspersoon, met het oog op het 
realiseren van milieu- of natuurdoelstellingen op grasland of bouwland waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het kan onder meer gaan om een overeenkomst 
met een gewestelijke overheid (het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur en Bos, …) of met lokale overheden zoals gemeenten en 
provincies. Het kan ook gaan om een overeenkomst met een vereniging of rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een natuur- of milieuorganisatie (Natuurpunt, de 
Regionale Landschappen, …). Een landbouwer moet de overeenkomst kunnen voorleggen bij controles. 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED - 
BRAAKLIGGEND LAND  

Campagne 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN BRAAKLIGGEND LAND 

 U mag in het betrokken jaar op het perceel geen landbouwproductie realiseren: u mag geen 
landbouwgewas inzaaien tijdens de periode van 1 maart tot 31 augustus. De inzaai van een 
wintergewas, inclusief de teelt van gras, dat u in het volgende jaar kunt oogsten, is na 31 augustus 
wel toegelaten. Ook mag u maatregelen treffen die de biodiversiteitsvoordelen vergroten, zoals de 
inzaai van een wildbloemenmengsel als hoofdteelt; 

 Bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegelaten; 
 Percelen met gras als hoofdteelt of nateelt in de voorgaande campagne kunt u enkel als braakliggend 

land aangeven op voorwaarde dat u het grasland inwerkt vóór de start van de braaklegging; 
 Als u uw perceel aangeeft met gewascode 89 (braakliggend land onder EAG) moet u hierop een 

minimumactiviteit uitvoeren (maaien of klepelen zonder afvoer vóór 1 oktober);  
 Een perceel dat in de verzamelaanvraag is klaargezet als blijvend grasland onder vergroening (BG-

status) kunt u in hetzelfde campagnejaar niet aangeven als braakliggend land; 
 Braakliggend land dat u vijf jaar onafgebroken als ecologisch aandachtsgebied aangeeft, blijft 

bouwland; 
 U moet het betrokken perceel van 1 januari tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 

2 GEEN LANDBOUWPRODUCTIE OP BRAAKLIGGEND LAND 

 ‘Geen landbouwproductie’ betekent dat u op het betrokken perceel geen gewas verbouwt. U mag wel 
een faunamengsel of bloemenmengsel inzaaien. Wenst u een ander gewas in te zaaien dat u niet zal 
oogsten dan kan dit enkel met een aantoonbare (gebruiks)overeenkomst. 
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Onderstaande tabel geeft weer hoe u een perceel met EAG ‘Braakliggend land’ moet intekenen en vooral 
welk gewas of activiteit er op het perceel kan/mag voorkomen: 

Combinatietabel EAG / bedekking activiteit Braakliggend land 

Intekenen Apart perceel 

Wettelijke breedte - 

Braak Ja (gewascode 89) 

Faunamengsel Ja (gewascode 98) 

Bloemenmengsel Ja (gewascode 9832) 

Gras Nee 

Begrazen Nee 

Maaien / Klepelen Ja (vóór 1 oktober) 

Afvoeren Enkel met overeenkomst7 

Landbouwteelt, andere dan gras Enkel met overeenkomst7 

Bemesting / gewasbeschermingsmiddel Nee 

3 AANGIFTE BRAAKLIGGEND LAND IN DE 
VERZAMELAANVRAAG 

In de verzamelaanvraag kan een perceel voor EAG-braak worden aangegeven met volgende teeltcodes: 
  ‘89’ - Braakliggend land met minimale activiteit met EAG; 
 ‘98’ - Faunamengsel; 
 ‘9832’ - Bloemenmengsel voor EAG braak 

Als u het perceel aangeeft in de perceelsaangifte aangeeft met deze gewascodes zal dit perceel 
automatisch worden opgenomen in de lijst ‘Potentieel ecologisch aandachtsgebied’ binnen het e-loket op 
de pagina ‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’. In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk 
potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren). 
  

                                              
7 Een ‘(gebruiks)overeenkomst’ is een schriftelijke overeenkomst die een landbouwer sluit met een overheid, vereniging of rechtspersoon, met 
het oog op het realiseren van milieu- of natuurdoelstellingen op grasland of bouwland waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het kan 
onder meer gaan om een overeenkomst met een gewestelijke overheid (het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur 
en Bos, …) of met lokale overheden zoals gemeenten en provincies. Het kan ook gaan om een overeenkomst met een vereniging of 
rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een natuur- of milieuorganisatie (Natuurpunt, de Regionale Landschappen, …). Een landbouwer moet de 
overeenkomst kunnen voorleggen bij controles. 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED - 
LANDSCHAPSELEMENTEN  

Campagne 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN LANDSCHAPSELEMENTEN 

Landschapselementen die u ter beschikking heeft en op uw bouwland gelegen zijn of er direct aan 
grenzen, kunt u meetellen voor zover ze aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 Houtkanten: minimaal 0,01 hectare groot, maximaal 10 meter breed en geen onderbreking in de 

lengte die groter is dan 4 meter; 
 Heggen: minimaal 0,01 hectare groot, maximaal 2 meter breed en geen onderbreking in de lengte die 

groter is dan 4 meter; 
 Groep van bomen met overlappende kruinen en bosjes van minimaal 0,01 hectare en maximaal 

0,30 hectare; 
 Bomenrijen: minimaal 0,01 hectare groot, een lijnvormig vrijstaand landschapselement, bestaande uit 

minstens drie bomen in één rij geplant met maximaal twintig meter tussen de stammen; 
 Poelen en vijvers van minimum 0,01 hectare en maximaal 0,10 hectare; reservoirs van beton of plastic 

komen niet in aanmerking; 
 Grachten van minimaal 2 meter en maximaal 6 meter breedte, inclusief open waterlopen voor 

irrigatie en drainage, voor zover de wanden niet uit beton bestaan; 
 

Houtkanten, heggen, groep van bomen, bomenrijen, poelen en grachten moet u van 1 januari tot en met 
31 december ter beschikking hebben.  

2 AANGIFTE LANDSCHAPSELEMENTEN IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

Landschapselementen kunt u op verschillende manieren in de verzamelaanvraag aangeven: 
 als perceel (houtkant/heg, groep van bomen, bomenrij en poel);  
 via automatische detectie van het landschapselement als u het aangrenzend perceel aangeeft (gracht)  
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Onderstaande tabel illustreert de wijze waarop u landschapselementen kunt aangeven. Deze elementen 
worden dan opgenomen in de lijst ‘Potentieel ecologisch aandachtsgebied’ binnen het e-loket op de pagina 
‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’. In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG 
voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket. 
 

Type EAG Potentieel EAG als: 

Houtkant/heg Hoofdteelt: 4 

Groep van bomen Hoofdteelt: 895 

Bomenrij Hoofdteelt: 10 

Poel Hoofdteelt: 3 

Gracht Perceel bouwland grenst aan een waterloop tussen 2 en 6 meter breed 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – 1 
METER TEELTVRIJE STROOK (EAG-BUFFERSTROOK) EN 

AKKERRAND  
Campagne 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN EAG-BUFFERSTROKEN (1 M TEELTVRIJE 
STROOK) EN AKKERRANDEN 

 EAG-bufferstroken (hierna 1 m teeltvrije strook genoemd) gelegen op of direct aangrenzend aan 
bouwland kunt u laten meetellen als ecologisch aandachtgebied als ze gelegen zijn langs waterlopen, -
vlakken en -lijnen zoals weergegeven in de verzamelaanvraag; deze 1 m teeltvrije strook moet u niet 
zelf apart intekenen; 

 De 1 m teeltvrije strook heeft een breedte van 1 meter, te meten vanaf de bovenste knik van het 
talud. Wilt u een bredere bufferstrook aanleggen en aangeven als EAG, dan moet u deze als 
akkerrand (GPM ‘AKR’) intekenen en aangeven;  

 Akkerranden aangrenzend aan bouwland kunt u laten meetellen als ecologisch aandachtsgebied als u 
deze apart aangeeft. Akkerranden moeten niet gelegen zijn langs waterlopen.  

 Akkerranden hebben een minimum breedte van 1 meter. Er staat geen maximale afmeting op 
akkerranden, maar maximaal wordt een breedte van 20 meter meegeteld als EAG.  

 De oevervegetatie langs waterlopen wordt meegeteld bij de berekening van het ecologisch 
aandachtsgebied De 1 m teeltvrije strook en akkerranden moeten gedurende het kalenderjaar ofwel 
bedekt zijn door de ontwikkeling van een spontane vegetatie, ofwel door de inzaai van een fauna- of 
bloemenmengsel, zonder dat er landbouwproductie op mag plaatsvinden.; 

 Maaien en begrazen zijn toegelaten, op voorwaarde dat de 1 m teeltvrije strook of de akkerrand 
steeds kan worden onderscheiden van het aangrenzend bouwland;  

 Op de 1 m teeltvrije strook en akkerranden is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet 
toegelaten;  

 Op de 1 m teeltvrije strook is bemesting niet toegelaten met uitzondering van de rechtstreekse 
uitscheiding door grazende dieren.  
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 De akkerrand mag niet breder zijn dan uw aangrenzende perceel bouwland en moet met de langste 
zijde aan het perceel bouwland grenzen. 

 
 Zowel voor de 1 m teeltvrije strook als akkerranden moet u het betrokken perceel van 1 januari tot en 

met 31 december in eigen gebruik hebben. 

2 GEEN LANDBOUWPRODUCTIE 

‘Geen landbouwproductie’ betekent dat u op de 1 m teeltvrije strook geen gewas verbouwt. De inzaai 
van een faunamengsel of een bloemenmengsel, is wel toegelaten. Op akkerranden is de inzaai van een 
gewas toegelaten als u dat gewas niet zal oogsten en u hiervoor een aantoonbare 
(gebruiks)overeenkomst heeft afgesloten. 
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Onderstaande tabel geeft voor de EAG types 1 m teeltvrije strook en akkerranden weer hoe u ze moet 
aangeven en vooral welk gewas of activiteit er op de strook kan/mag voorkomen: 
 

Combinatietabel EAG / bedekking - 
activiteit 

1 m teeltvrije strook Akkerrand 

Intekenen Deel van perceel (automatisch) Apart perceel (GPM8: ‘AKR’)  

Wettelijke breedte Minimum 1 m Minimum 1 m 

Braak Ja Ja (code 82) 

Faunamengsel Ja Ja (code 98) 

Bloemenmengsel Ja Ja (code 9831) 

Gras Ja (onderscheidbaar) Ja (onderscheidbaar) 

Begrazen Ja (onderscheidbaar) Ja (onderscheidbaar) 

Maaien / Klepelen Ja (onderscheidbaar) Ja (onderscheidbaar) 

Afvoeren Ja Ja  

Landbouwteelt, andere dan gras Nee Enkel met overeenkomst9 

Bemesting  Nee Nee 

Gewasbeschermingsmiddel Nee Volgens geldende wetgeving 

3 AANGIFTE 1 M TEELTVRIJE STROOK EN AKKERRANDEN IN 
DE VERZAMELAANVRAAG  

Als u in de perceelsaangifte een perceel aangeeft dat grenst aan een waterloop, -vlak of -lijn die ingetekend 
is op de fotoplannen, wordt op dit perceel automatisch in een 1 m teeltvrije strook voorzien in de lijst 
potentieel ecologisch aandachtsgebied binnen het e-loket op de pagina ‘Vergroening ecologisch 
aandachtsgebied’.  
 

                                              
8 GPM: gespecialiseerde productiemethode 

9 Een ‘(gebruiks)overeenkomst’ is een schriftelijke overeenkomst die een landbouwer sluit met een overheid, vereniging of rechtspersoon, met het oog op het 
realiseren van milieu- of natuurdoelstellingen op grasland of bouwland waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het kan onder meer gaan om een overeenkomst 
met een gewestelijke overheid (het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur en Bos, …) of met lokale overheden zoals gemeenten en 
provincies. Het kan ook gaan om een overeenkomst met een vereniging of rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een natuur- of milieuorganisatie (Natuurpunt, de 
Regionale Landschappen, …). Een landbouwer moet de overeenkomst kunnen voorleggen bij controles. 
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Een akkerrand kunt u door middel van de GPM ‘AKR’ aangeven. Deze wordt dan opgenomen in de lijst 
‘Potentieel ecologisch aandachtsgebied’ binnen het e-loket op de pagina vergroening ecologisch 
aandachtsgebied.  
In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket en 
de diverse EAG-voorwaarden. 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED - 
BOSLANDBOUW  

Campagne 2022 

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN BOSLANDBOUW (AGROFORESTRY) 

 Subsidiabele bouwlandarealen waarop u aan boslandbouw doet met steun in het kader van pijler 2 
(PDPO II of PDPO III), kunt u laten meetellen voor uw areaal ecologisch aandachtsgebied; 

 U moet het betrokken perceel minstens van 30 april tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 

2 AANGIFTE BOSLANDBOUW IN DE VERZAMELAANVRAAG 

Als u voor een perceel een verbintenis heeft afgesloten voor het aanleggen van een boslandbouwsysteem 
onder PDPO, dan wordt dit perceel in het eerste jaar met de bijkomende bestemming ‘BLS’ voorgedrukt 
en komt dit daarna automatisch in de lijst potentieel ecologisch aandachtsgebied op de pagina 
‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’ van het e-loket. In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk 
potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  
 
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket en 
de diverse EAG-voorwaarden. 

3 MEER INFORMATIE 

De algemene voorwaarden voor het aanleggen van een boslandbouwsysteem vindt u terug in de fiche 
‘Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen’ op de webpagina ‘Aanplantsubsidie voor 
boslandbouwsystemen’. 
  

https://lv.vlaanderen.be/nl/node/5594
https://lv.vlaanderen.be/nl/node/5594
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – 
STROOK SUBSIDIABEL AREAAL LANGS BOSRAND 

CAMPAGNE 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN STROKEN SUBSIDIABEL AREAAL LANGS 
BOSRANDEN 

 Zowel stroken subsidiabel areaal langs bosranden met of zonder landbouwproductie kunnen 
meetellen als ecologisch aandachtsgebied; deze stroken hoeft u niet apart in te tekenen; 

 Als u een strook subsidiabel areaal langs een bosrand met productie aangeeft, moet deze strook 
minstens één meter breed zijn. Een strook zonder productie moet minstens vijf meter breed zijn; 

 Op de strook met landbouwproductie is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet 
toegelaten; 

 U mag een strook zonder landbouwproductie maaien of laten begrazen, op voorwaarde dat de 
strook steeds kan worden onderscheiden van het aangrenzend bouwland. Bovendien is bemesting 
niet toegelaten, met uitzondering van de rechtstreekse uitscheiding door grazende dieren; 

 Een perceel met een strook met landbouwproductie moet u minstens van 30 april tot en met 
31 december in eigen gebruik hebben. U moet het betrokken perceel met een strook subsidiabel 
areaal langs bosranden zonder landbouwproductie van 1 januari tot en met 31 december in eigen 
gebruik hebben. 

2 GEEN LANDBOUWPRODUCTIE OP STROKEN SUBSIDIABEL 
AREAAL LANGS BOSRANDEN 

 ‘Geen landbouwproductie’ betekent dat u op de strook geen gewas verbouwt. U mag wel een 
faunamengsel of bloemenmengsel inzaaien. Wenst u een ander gewas in te zaaien dat u niet zal oogsten, 
dan kan dit enkel met een aantoonbare (gebruiks)overeenkomst. 
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Onderstaande tabel geeft voor het EAG type ‘Stroken subsidiabel areaal langs bosranden zonder 
landbouwproductie’ weer hoe ze aangegeven moeten worden en vooral welk gewas of activiteit er op 
de strook kan/mag voorkomen: 

Combinatietabel EAG / bedekking - activiteit Strook subsidiabel areaal langs bosranden zonder productie10 

Intekenen Deel van perceel (automatisch) 

Wettelijke breedte Minimaal 5 m 

Braak Ja 

Faunamengsel Ja 

Bloemenmengsel Ja 

Gras Ja (onderscheidbaar) 

Begrazen Ja (onderscheidbaar) 

Maaien / Klepelen Ja (onderscheidbaar) 

Afvoeren Ja 

Landbouwteelt, andere dan gras Enkel met overeenkomst11 

Bemesting  Nee 

3 AANGIFTE STROKEN SUBSIDIABEL AREAAL LANGS 
BOSRANDEN IN DE VERZAMELAANVRAAG  

Als u in de perceelsaangifte een perceel aangeeft dat aan een geregistreerde EAG-boslaag grenst, wordt 
aan dit perceel automatisch een strook gekoppeld in de lijst ‘Potentieel ecologisch aandachtsgebied’ op 
het e-loket op de pagina ‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’. In deze lijst op het e-loket duidt u 
aan welk potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  

Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket en 
de diverse EAG-voorwaarden. 

                                              
10 Bij stroken is de gewascode van het volledige perceel = de gewascode van de hoofdteelt. De tabel geeft enkel weer welke bedekking/activiteit er op de strook zelf 
kan voorkomen. 

11 Een ‘(gebruiks)overeenkomst’ is een schriftelijke overeenkomst die een landbouwer sluit met een overheid, vereniging of rechtspersoon, met het oog op het 
realiseren van milieu- of natuurdoelstellingen op grasland of bouwland waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het kan onder meer gaan om een overeenkomst 
met een gewestelijke overheid (het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur en Bos, …) of met lokale overheden zoals gemeenten en 
provincies. Het kan ook gaan om een overeenkomst met een vereniging of rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een natuur- of milieuorganisatie (Natuurpunt, de 
Regionale Landschappen, …). Een landbouwer moet de overeenkomst kunnen voorleggen bij controles 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – 
KORTE-OMLOOPHOUT  

Campagne 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 KORTE-OMLOOPHOUT  

Korte-omloophout of hakhout met een korte omlooptijd is een areaal beplant met meerjarige houtige 
gewassen waarvan de wortelstokken of stronken na de oogst in de grond blijven en in het 
daaropvolgende seizoen nieuwe scheuten vormen. De omlooptijd (dit is de tijd tussen het aanplanten en 
de eerste oogst of tussen elke oogst) is daarbij beperkt. Om subsidiabel te zijn bedraagt deze omlooptijd 
maximaal 8 jaar.  

2 VOORWAARDEN KORTE-OMLOOPHOUT VOOR 
ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED 

 U kiest voor de aanleg van het hakhout één of meer van de volgende boomsoorten: zwarte els, 
boswilg, schietwilg, katwilg, fladder olm, gladde olm, hazelaar, zwarte populier, gewone esdoorn, 
gewone es; 

 De maximale omlooptijd bedraagt 8 jaar;  
 U mag geen minerale meststoffen toepassen; 
 U moet het betrokken perceel van 1 januari tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 

3 AANGIFTE KORTE-OMLOOPHOUT IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

In de verzamelaanvraag kan een perceel voor EAG-korte-omloophout worden aangegeven met de 
volgende teeltcodes: 
 ‘883’ - Bebossing (korte omlooptijd) 
 ‘963’ - Wijmenaanplantingen 

Als u het perceel in de perceelsaangifte aangeeft met deze gewascodes, zal dit perceel automatisch 
worden opgenomen in de lijst ‘Potentieel ecologisch aandachtsgebied’ op de pagina ‘Vergroening 
ecologisch aandachtsgebied’ van het e-loket. In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG 
voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren). 
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Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket. 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – 
BEBOSTE LANDBOUWGROND  

Campagne 2022 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN BEBOSTE LANDBOUWGROND ONDER 
VERGROENING 

 Enkel bebossingen van landbouwgrond in het kader van PDPO I, II en III (dus waarvoor u ooit bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) subsidie heeft aangevraagd en verkregen) kunt u laten 
meetellen voor uw areaal ecologisch aandachtsgebied; 

 U moet het betrokken perceel van 1 januari tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 

2 AANGIFTE BEBOSTE LANDBOUWGROND ALS EAG IN DE 
VERZAMELAANVRAAG 

In de verzamelaanvraag kan een perceel voor EAG-beboste landbouwgrond worden aangegeven met de 
volgende teeltcodes:  
 ‘8910’ - Bebossing loofbomen-ecologisch  
 ‘8911’ - Bebossing loofbomen-economisch  
 ‘8912’ - Bebossing naaldbomen  
 ‘8915’ - Bebossing populieren  
 ‘894’ - Bebossing met contract voor 2008  

Als u het perceel in de perceelsaangifte aangeeft met deze gewascodes en u voor dit perceel een 
bebossingscontract heeft bij ANB, zal dit perceel automatisch worden opgenomen in de lijst ‘Potentieel 
ecologisch aandachtsgebied’ op de pagina ‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’ van het e-loket. In 
deze lijst op het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  
 
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket.  

3 MEER INFORMATIE 

De algemene voorwaarden voor het aanleggen van beboste landbouwgrond vindt u terug in de fiche 
‘Bebossing van landbouwgrond’ op de webpagina ‘Bebossing van landbouwgrond’. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/5865
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – 
GROENBEDEKKING  

Campagne 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN GROENBEDEKKING 

 De groenbedekker moet u aanleggen door het inzaaien van een mengsel van groenbedekkers na de 
hoofdteelt, door gras onder het hoofdgewas in te zaaien of door vlinderbloemigen onder het 
hoofdgewas in te zaaien. 

 Het mengsel van groenbedekkers moet bestaan uit minstens twee gewassen die voorkomen op de 
lijst van mogelijke groenbedekkers verder in deze fiche. 

 De minimale zaaidichtheid moet minstens 50% bedragen van de aangegeven minimale zaaidichtheid 
zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst, en dit voor minstens 2 gewassen uit het mengsel.  

 U moet gecertificeerd zaaizaad gebruiken of, als er geen gecertificeerd zaaizaad bestaat, 
handelszaad; Het gebruik van eigen gewonnen zaaizaad is niet toegelaten.  

 Als u gras onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als groenbedekker voor ecologisch 
aandachtsgebied meetellen als het gras niet vernield wordt bij de oogstwerkzaamheden, of m.a.w. er 
moet een voldoende dichte grasmat aanwezig blijven tijdens de volledige aanhoudingsperiode. 

 Als u gras of vlinderbloemigen onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als groenbedekker 
voor ecologisch aandachtsgebied meetellen als het gras of vlinderbloemigen zich voldoende kunnen 
ontwikkelen onder het hoofdgewas en aanwezig blijven tijdens de aanhoudingsperiode. 

 U mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen vanaf de inzaai van de groenbedekker tot de 
einddatum van de minimale aanhoudingsperiode; als u de groenbedekker aanlegt door onder het 
hoofdgewas gras of vlinderbloemigen in te zaaien, geldt het verbod op het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen vanaf de oogst van het hoofdgewas en dit gedurende ten minste een 
periode van acht weken, tenzij het volgende hoofdgewas al eerder wordt ingezaaid.  

 Om als ecologisch aandachtsgebied te kunnen meetellen, mag het perceel met de groenbedekker 
geen gras als hoofdteelt hebben. Voor de graszaadteelt geldt er wel een uitzondering op deze regel. 
Een dergelijk perceel moet u in de verzamelaanvraag aangeven met de teeltcode ‘601- Zaaizaad 
grassen’.  
Bovendien volstaat voor een goedgekeurd vermeerderingsperceel voor een grassoort (voor 
graszaadteelt) opgenomen in de bijgevoegde lijst, de inzaai van minstens één andere gewassoort uit 
de lijst aan 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid om tot een toegelaten mengsel te 
komen.  

 Naargelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste inzaaidata en minimale 
aanhoudingsperiodes: 
o Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot en met 15 oktober; 
o Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;  
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o Zandleemstreek en andere: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot en met 
31 januari. 

 De uiterste data voor het wisselen van percelen en schrappen van de nateeltcode van niet 
ingezaaide percelen verschilt ook per landbouwstreek: 
o Polders en Duinen: 19 augustus; 
o Leemstreek: 30 september; 
o Zandleemstreek en andere: 31 oktober.  

 Wisselen van percelen met EAG-groenbedekker kan enkel binnen de oppervlakte EAG die opgegeven 
werd op 31 mei. De oppervlakte EAG die in aanmerking komt voor vergroening, kan niet worden 
verhoogd door het wisselen met een perceel dat groter is in oppervlakte. Het plaatsen van EAG-GB 
op het perceel waar reeds een EAG op rust, kan slechts als het aanwezige EAG-type eerst wordt 
verwijderd (geen combinatiemogelijkheden mogelijk) door de buitendienst. Door het schrappen van 
vaste EAG-types na 31 mei, zal de EAG-oppervlakte verkleinen (het vaste EAG-type wordt dan 
beschouwd als nooit aanwezig te zijn geweest) en kan niet worden gecompenseerd door het 
aangeven van EAG-groenbedekker. Schrappen van EAG –groenbedekker is steeds mogelijk.  

 Een groenbedekker mag na de uiterste datum van de minimale aanhoudingsperiode steeds geoogst, 
gemaaid of begraasd worden. Onder strikte voorwaarden kan een groenbedekker ook geoogst, 
gemaaid of begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. De voorwaarden zijn de volgende: 
o De groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden, namelijk na een vroege oogst van de 

hoofdteelt. Op die manier heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en agronomische 
omstandigheden de mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen. 

o Na het tussentijds oogsten van de groenbedekker moet er wel nog voldoende gewas aanwezig 
blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen, namelijk het zorgen voor: 
 De opname van nutriënten uit het bodemprofiel; 
 Het bedekken van de bodem.  

 Groenbedekkers die niet aan de bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen, mogen om de 
zaadvorming te voorkomen, enkel gemaaid of geklepeld worden tijdens de aanhoudingsperiode 
voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt.  

 Tijdens de aanhoudingsperiode is elke bewerking die tot een gehele of gedeeltelijke (of 
strooksgewijze) vernietiging van de groenbedekker leidt, verboden.  

 De groenbedekker mag u niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruiken.  
 Als een groenbedekker geoogst wordt na de aanhoudingsperiode, is bemesting toegelaten voor 

zover dit gebeurt na de aanhoudingsperiode en in overeenstemming met de voorschriften van de 
mestwetgeving. 

 U moet het betrokken perceel minstens van 30 april tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 
 Landbouwbedrijven die in het kader van de mestwetgeving verplicht zijn vanggewassen in te 

zaaien, kunnen deze laten meetellen als ecologisch aandachtsgebied als aan de bovenstaande 
voorwaarden voor groenbedekking wordt voldaan.  
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2 AANGIFTE GROENBEDEKKING IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

Als u een perceel aangeeft in de perceelsaangifte met een nateelt met de specifieke gewascode ‘657’, ‘658’, 
‘659’, ‘661’ of ‘700’, wordt dit perceel automatisch opgenomen in de lijst potentieel ecologisch 
aandachtsgebied op de pagina ‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’ van het e-loket. In deze lijst op 
het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG activeren).  
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket. 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – 
STIKSTOFBINDENDE GEWASSEN  

Campagne 2022 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 VOORWAARDEN STIKSTOFBINDENDE GEWASSEN 

 De volgende teelten kunt u inzaaien als een stikstofbindende teelt die meetelt als ecologisch 
aandachtsgebied: 
a) Enkelvoudige teelten van vlinderbloemigen opgenomen in de lijst verder in deze fiche.  

Let op: wat bonen en erwten betreft, zijn enkel tuin- en veldbonen en voedererwten voor EAG 
toegelaten als deze droog geoogst worden en niet bestemd zijn voor menselijke consumptie; 

b) Mengsels van de vlinderbloemigen beschreven in a); 
c) Mengsels van vlinderbloemigen beschreven in a) met een ander, niet-stikstofbindend gewas, op 

voorwaarde dat het stikstofbindend gewas overheerst tijdens de volledige aanhoudingsperiode; 
de andere voorwaarden betreffende het stikstofbindend gewas blijven gelden;  

 De teelt moet aanwezig zijn gedurende het groeiseizoen (ten laatste ingezaaid vóór 1 juni) en mag 
worden geoogst. U moet de vlinderbloemige teelt aangeven als hoofdteelt; 

 Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegelaten vanaf de inzaai tot de oogst. Ook het 
gebruik van met gewasbeschermingsmiddelen gecoat zaad is niet toegelaten 

 U moet de teelt behouden tot minstens 15 februari van het volgende jaar. Er geldt wel een 
uitzondering voor percelen in de Polders en Duinen, daar moet u de teelt behouden tot minstens 
15 oktober van het betrokken jaar; 

 Ook voor de zuivere teelt van voedererwten, tuin- en veldbonen (droog geoogst) of soja geldt er een 
uitzondering op bovenstaande regel: voedererwten en tuin- en veldbonen moeten minstens tot 1 juli 
behouden blijven en na de oogst moet u een vrij te kiezen groenbedekker inzaaien (dit hoeft geen 
mengsel te zijn); soja moet minstens tot 15 augustus behouden blijven; 

 Als u een mengsel inzaait van voedererwten of tuin- en veldbonen met een ander vlinderbloemig 
gewas uit de lijst behalve tuin- en veldbonen of voedererwten, dan geldt deze uitzondering evenwel 
niet. Voor een dergelijk mengsel vervalt wel de verplichting om de voedererwten of tuin- en 
veldbonen droog te oogsten. 

 Als u de stikstofbindende teelt meerdere jaren wenst aan te houden, dan moet u ervoor zorgen dat 
het vlinderbloemige gewas duidelijk overheersend aanwezig blijft, om het als ecologisch 
aandachtsgebied te kunnen blijven meetellen; 
In dat opzicht mag u het perceel na 31 mei herinzaaien, maar dan moet u dat voorafgaandelijk 
schriftelijk melden. Na de melding mag u het perceel omploegen, mits u binnen de twee weken na 
omploegen herinzaait. Doorzaai is steeds toegelaten; 

 U moet het betrokken perceel minstens van 30 april tot en met 31 december in eigen gebruik hebben. 
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2 AANGIFTE STIKSTOFBINDENDE GEWASSEN IN DE 
VERZAMELAANVRAAG  

Als u een perceel aangeeft als hoofdteelt met één van de volgende gewascodes ‘43’, ‘511’, ‘512’, ‘52’, ‘521’, 
‘522’, ‘53’, ‘721’, ‘722’, ‘723’, ‘731’, ‘732’, ‘744’ of ‘747’, wordt dit perceel automatisch opgenomen in de lijst 
‘Potentieel ecologisch aandachtsgebied’ op de pagina ‘Vergroening ecologisch aandachtsgebied’ van het e-
loket. In deze lijst op het e-loket duidt u aan welk potentieel EAG voor u zal meetellen als EAG (= EAG 
activeren).  
 
Let op: EAG activeren = EAG-voorwaarden respecteren. Raadpleeg ook de helpfunctie op het e-loket. 

3 LIJST VAN MOGELIJKE STIKSTOFBINDENDE GEWASSEN EN 
TE BEHOUDEN PERIODES 

Gewas Gewascodes Teelt behouden tot (alle 
landbouwstreken 

behalve Polders en 
Duinen) 

Teelt behouden tot 
(landbouwstreken Polders en 

Duinen) 

Voedererwten (droog geoogst, niet voor 
menselijke consumptie) 

511/512 
1 juli en verplichte inzaai 

groenbedekker 
1 juli en verplichte inzaai 

groenbedekker 

Tuin- en veldbonen (droog geoogst, niet 
voor menselijke consumptie) 

52/521/522 
1 juli en verplichte inzaai 

groenbedekker 
1 juli en verplichte inzaai 

groenbedekker 

Niet-bittere lupinen 53 15 februari  15 oktober 

Eenjarige klaver 721 15 februari 15 oktober 

Meerjarige klaver 722 15 februari  15 oktober 

Rode klaver 723 15 februari  15 oktober 

Eenjarige luzerne 731 15 februari  15 oktober 

Meerjarige luzerne 732 15 februari  15 oktober 

Mengsel van vlinderbloemigen 744 15 februari  15 oktober 

Wikke 747 15 februari  15 oktober 

Sojabonen 43 15 augustus 15 augustus 
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VERGROENING – ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: 
PRAKTISCH OP HET E-LOKET  

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Hieronder vindt u informatie over de werking van scherm ‘vergroening – ecologisch aandachtsgebied’. 

1 HET SCHERM 

Via het actiemenu links van het scherm klikt u op ‘Vergroening’ en daarna op ‘Ecologisch 
aandachtsgebied’. Het scherm ziet er als volgt uit: 

 

2 WERKING SCHERM 

Onder de titel van het scherm wordt een tabel weergegeven met volgende gegevens: 
 Uw oppervlakte waarvoor u EAG moet aanhouden (het betreft de som van uw niet-vrijgesteld 

subsidiabel bouwland inclusief de oppervlakte van de geselecteerde EAG’s van het type 
‘boslandbouw, beboste landbouwgrond, korte-omloophout, groepen van bomen, grachten, 
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houtkanten/heggen, bomenrijen, akkerranden en poelen’. Vrijgestelde biologische oppervlakten 
worden niet meegerekend).  

 Uw aan te leggen oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. U moet een areaal dat minstens gelijk is 
aan 5% van uw subsidiabel areaal bouwland, inrichten als ecologisch aandachtsgebied. 

 Uw geselecteerde oppervlakte ecologisch aandachtsgebied. Dit is de som van de oppervlaktes van de 
door u aangeduide (= geselecteerde) types EAG’s, zie kolom ‘EAG (m²)’ in de tabel ‘Overzicht van uw 
ecologische aandachtsgebieden’. 

De tabel ‘Overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden’ bevat een lijst van types EAG’s die volgens 
onze huidige beschikbare data mogelijks in aanmerking komen voor het behalen van uw oppervlakte 
ecologisch aandachtsgebied. Deze lijst van EAG’s werd opgebouwd aan de hand van uw perceelsaangifte 
en bestaande referentielagen (voor 1 m teeltvrije zone, waterlopen en bosranden). Voor elke rij 
opgenomen in deze tabel wordt grafisch het element weergegeven in de kaart rechts van de tabel. 

Opgelet! Als u beboste landbouwgrond, korte-omloophout, groepen van bomen, grachten, 
houtkanten/heggen, bomenrijen, akkerranden en poelen aanduidt en selecteert als EAG, en u berekent 
het percentage EAG op uw bouwland, dan wordt de oppervlakte bouwland verhoogd met de 
oppervlakte van deze EAG’s. Als u enkel de lengte kent, wordt de oppervlakte berekend door de lengte 
te vermenigvuldigen met de omzettingsfactor. In de elektronische verzamelaanvraag gebeurt deze 
correctie van het areaal bouwland automatisch. U kunt makkelijk alle EAG’s selecteren door het 
selectievakje in de kolomtitel aan te vinken.  

Wenst u specifieke EAG types, specifieke percelen of bepaalde (grotere) oppervlakten te selecteren, dan 
kunt u makkelijk ordenen, want elke kolom van de tabel ‘Overzicht van uw ecologische 
aandachtsgebieden’ kunt u sorteren door op de titel van de betreffende kolom te klikken (bv. kolom 
‘Type EAG’ alfabetisch sorteren op type). 

3 INFORMATIE IN DE TABEL NIET CORRECT OF NIET 
VOLLEDIG  

De tabel ‘Ecologisch aandachtsgebied’ is opgebouwd op basis van gegevens uit uw perceelsaangifte en 
bestaande referentielagen.  
In onderstaande tabel wordt aangegeven waar u eventuele foutieve gegevens in de tabel kunt wijzigen. 
Daarnaast vindt u meer verduidelijking over waarom bepaalde types EAG niet getoond worden op het e-
loket in de fiche ‘Ecologisch aandachtsgebied – meest voorkomende redenen waarom potentieel EAG niet 
getoond wordt op het e-loket’. 

Tot de uiterste wijzigingsdatum kunt u zelf bepaalde types ecologisch aandachtsgebied toevoegen aan de 
lijst door op  te klikken. U moet dan wel zelf de lengte van het EAG-type opgeven. De lengte kan 

opgemeten worden door de meetlat  te gebruiken. Let wel, om nauwkeurig te kunnen meten is het 
aangeraden om voldoende in te zoomen. Enkel rijen die u met  toevoegde kunnen worden verwijderd 
met de prullenbak  die weergegeven wordt naast de rij. 
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Voor iedere geactiveerde EAG moet u er zelf voor zorgen dat het EAG voldoet aan de opgelegde 
voorwaarden. Meer informatie over de voorwaarden per type EAG vindt u terug in de fiche ‘Vergroening 
– ecologisch aandachtsgebied’ op de webpagina ‘Vergroening’. 

Toevoegingen van ecologisch aandachtsgebied worden aanvaard tot en met 31 mei. 
 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
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Tabel Wijzigen van eventuele fouten bij EAG-types 

Type EAG Bron Type fout Hoe aanpassen?  

Braakliggend 
land 

Perceelsaangifte 
Ontbreekt/onterecht/ 

afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van hoofdteelt. Grafische 

intekening aanpassen.  

Stikstofbindend
e gewassen 

Perceelsaangifte 
Ontbreekt/onterecht/ 

afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van hoofdteelt. Grafische 

intekening aanpassen.  

Groenbedekking Perceelsaangifte 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van nateelt. Grafische 

intekening aanpassen. 

Korte-
omloophout 

Perceelsaangifte 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van hoofdteelt. Grafische 

intekening aanpassen. 

Houtkant/heg Perceelsaangifte 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van hoofdteelt. Grafische 

intekening aanpassen. 

Poel Perceelsaangifte 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van hoofdteelt. Grafische 

intekening aanpassen. 

Groepen van 
bomen 

Perceelsaangifte 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van hoofdteelt. Grafische 

intekening aanpassen. 

Bomenrijen Perceelsaangifte 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van hoofdteelt. Grafische 

intekening aanpassen. 

Akkerrand Perceelsaangifte 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Aanpassen door aangeven of verwijderen van 
een perceel of wijzigen van gespecialiseerde 

productiemethode (AKR). Grafische intekening 
aanpassen. 

Strook langs bos 
met of zonder 

productie 
Referentielagen  

Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Toevoegen via  (zie hierboven) 

Niet activeren en via opgeladen bijlage de fout 
melden 

Niet activeren en nieuw toevoegen via  (zie 
hierboven) 

1 m teeltvrije 
strook 

Referentielagen 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Toevoegen via  (zie hierboven) 

Niet activeren en via opgeladen bijlage de fout 
melden 

Niet activeren en nieuw toevoegen via  (zie 
hierboven) 

Gracht  Referentielagen Ontbreekt/ Toevoegen via  (zie hierboven) 
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Type EAG Bron Type fout Hoe aanpassen?  

onterecht/afmeting Niet activeren en via opgeladen bijlage de fout 
melden 

Niet activeren en nieuw toevoegen via  (zie 
hierboven) 

Boslandbouw 
(agroforestry) 

Referentielagen 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Niet activeren en via opgeladen bijlage de fout 
melden 

Beboste 
landbouwgrond 
(onder PDPO) 

Referentielagen 
Ontbreekt/ 

onterecht/afmeting 

Niet activeren en via opgeladen bijlage de fout 
melden 

4 WATERLOPEN ALS ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED  

In de verzamelaanvraag worden de waterlopen op twee manieren weergegeven: 
 ‘Water – 1 m teeltvrij / 5 m of 10 m mestvrij’ 

> Langs deze objecten moet zowel de 1 m teeltvrije strook als de 5 m bemestingsvrije zone 
gerespecteerd worden; 

> Concreet zijn dit de lichtblauw gearceerde polygonen en de lichtblauwe stippellijnen.  
 ‘Water – 1 m teeltvrij’ 

> Langs deze objecten moet enkel de 1 meter teeltvrije strook gerespecteerd worden; 
> Concreet zijn dit de paarse gearceerde polygonen en de paarse streepjeslijnen.  

In het kader van de vergroening zal dit verder gedifferentieerd worden naar:  
 EAG – grachten: enkel GRB-grachten van minimaal 2 meter en maximaal 6 meter breed komen in 

aanmerking als ecologisch aandachtsgebied. De grachten (lichtblauw of paars) die aan bovenstaande 
voorwaarden voldoen, worden automatisch voorgedrukt als mogelijke EAG in de tabel;  

 EAG – 1 m teeltvrije strook: 1 m teeltvrije strook langs alle waterlopen, –vlakken en –lijnen (dus 
zowel ‘Water – 1 m teeltvrij / 5 m of 10 m mestvrij’ als ‘Water – 1 m teeltvrij’) komen in aanmerking 
als ecologisch aandachtsgebied.  

5 WELK TYPE EAG KOMT IN AANMERKING  

Met uitzondering van percelen met ‘Korte-omloophout’ en ‘Beboste landbouwgrond’ komen EAG’s enkel 
in aanmerking als ze op bouwland liggen of, in geval van landschapselementen en 1 m teeltvrije strook, 
als ze er aan grenzen. In de praktijk is aangrenzend gelijk aan fysisch raken.  
Let wel: EAG’s moeten ter beschikking zijn van de landbouwer die ze wenst te selecteren. 
Enkele voorbeelden: 
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6 OPPERVLAKTE VAN DE VERSCHILLENDE TYPES IN 
REKENING BRENGEN  

Voor de types EAG’s stroken subsidiabel areaal langs bosranden, 1 m teeltvrije strook en grachten zijn de 
lengtematen gekend via de overlap met specifieke gebieden op de fotoplannen. Deze lengtematen 
worden omgezet in oppervlaktes door ze te vermenigvuldigen met een omzettingsfactor, behalve voor 
de 1 m teeltvrije strook, waar per lopende meter 1 m² in rekening wordt gebracht. 

Voor de andere types EAG’s (braakliggend land, stikstofbindende gewassen, groenbedekking, korte-
omloophout, houtkanten/heggen, poelen, groepen van bomen, bomenrij en boslandbouw, beboste 
landbouwgrond, en akkerranden) is de oppervlakte reeds gekend en is het gebruik van een 
omzettingsfactor dus overbodig.  

Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als ecologisch aandachtsgebied zal meetellen (zie kolom 
‘EAG (m²)’ in de tabel ‘Overzicht van uw ecologische aandachtsgebieden’), wordt voor elk type EAG ook 
nog een wegingsfactor toegepast. De berekening vindt u op het scherm bovenaan de kaart. De tabel met 
de omzettingsfactoren en wegingsfactoren voor elk type EAG is terug te vinden in de fiche ‘Vergroening 
– ecologisch aandachtsgebied’ (www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening). 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
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7 MEER INFORMATIE 

Meer informatie over de werking van het scherm vindt u door rechtsboven het scherm op  te klikken.  

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB)) vindt u onder 'Informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie.  
 
Contacteer uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij voor bijkomende informatie. 
Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere 
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’ 
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060


pagina 70 van 73 Bundel Vergroeningsmaatregelen 15.04.2022 

ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED – MEEST 
VOORKOMENDE REDENEN WAAROM POTENTIEEL EAG 

NIET GETOOND WORDT OP HET E-LOKET 

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ecologisch aandachtsgebied (EAG) moet aan verschillende voorwaarden voldoen opdat het element kan 
beschouwd worden als potentieel EAG. Soms is het voor de landbouwer niet duidelijk, waarom een EAG 
niet in de lijst verschijnt op de EAG-pagina binnen de verzamelaanvraag op het e-loket. Deze fiche geeft 
een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom een EAG niet verschijnt om te kunnen 
selecteren. 

Let op! Deze lijst geeft de meest voorkomende redenen weer en is dus niet volledig. Als u toch nog 
vragen heeft, contacteer dan uw buitendienst. 

1 JUISTE (TEELT)CODE  

Type EAG Potentieel EAG als: 

Braakliggend land Hoofdteelt: 89, 98, 9832  

Houtkant/heggen Hoofdteelt: 4 

Groep van bomen  Hoofdteelt: 895 

Bomenrijen Hoofdteelt: 10 

Akkerrand Gespecialiseerde productiemethode ‘AKR’ 

Poel Hoofdteelt: 3 

Gracht Perceel bouwland grenst aan een waterloop tussen 2 en 6 meter breed 

1 m teeltvrije strook Perceel bouwland grenst aan een waterloop, -vlak of -lijn 

Boslandbouw (agroforestry) Percelen met gesubsidieerde boslandbouw 

Strook subsidiabel areaal langs 
bosrand 

Perceel bouwland grenst aan de EAG-boslaag 

Perceel korte-omloophout Hoofdteelt: 883, 963 

Beboste landbouwgrond Percelen met gesubsidieerde bebossing van landbouwgrond 

Groenbedekking Nateelt: 657, 658, 659, 661, 700  

Stikstofbindende gewassen Hoofdteelt: 43, 511, 512, 52, 521, 522, 53, 721, 722, 723, 731, 732, 744, 747 



15.04.2022 Bundel Vergroeningsmaatregelen pagina 71 van 73 

2 GEBRUIKSPERIODE PERCEEL RESPECTEREN 

De gebruiksperiode wordt soms niet gerespecteerd als een andere landbouwer uw perceel overneemt in 
de loop van het kalenderjaar. 

Voor volgende types EAG moet u het perceel het gehele kalenderjaar (1 januari t.e.m. 31 december) in 
gebruik hebben: 
 Braakliggend land; 
 Houtkant/heggen; 
 Groep van bomen; 
 Poel; 
 Bomenrijen; 
 Gracht; 
 1 m teeltvrije strook; 
 Akkerrand; 
 Strook subsidiabel areaal langs bosrand zonder productie; 
 Perceel korte-omloophout;  
 Beboste landbouwgrond. 
 
Voor volgende types EAG moet u het perceel in gebruik hebben van 30 april t.e.m. 31 december: 
 Boslandbouw (agroforestry); 
 Strook subsidiabel areaal langs bosrand met productie; 
 Groenbedekking; 
 Stikstofbindende gewassen. 

3 SUBSIDIABEL BOUWLAND OF BEHEEROVEREENKOMST 
(BO) VAN VLM  

Voor bijna alle types EAG (uitgezonderd korte-omloophout en beboste landbouwgrond) geldt, dat ze: 
 Ofwel moeten grenzen aan subsidiabel bouwland of aan een perceel met een beheersovereenkomst 

van dezelfde landbouwer. Dit is zo voor de volgende types EAG: 
> Strook subsidiabel areaal langs bosrand met productie; 
> Strook subsidiabel areaal langs bosrand zonder productie; 
> 1 m teeltvrije strook/akkerrand;  
> Houtkant/heg; 
> Groepen van bomen; 
> Bomenrijen; 
> Poel; 
> Gracht. 

 Ofwel dat ze zelf subsidiabel bouwland of een perceel met een beheerovereenkomst zijn. Dit is zo 
voor volgende types EAG: 
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> Braakliggend land; 
> Boslandbouw (agroforestry); 
> Groenbedekking; 
> Stikstofbindende gewassen; 
> Akkerrand12. 

Als het perceel toch aan voorgaande voorwaarde voldoet maar niet in de EAG-lijst verschijnt, kan dit te 
maken hebben met de (niet-correcte) intekening van uw perceel. 

4 PERCEEL IS AANGEDUID ALS BIO-GECERTIFICEERD 

Op bio-gecertificeerde percelen moet geen EAG aangeduid worden, omdat deze vrijgesteld zijn van de 
vergroeningsvereisten. De percelen komen ook niet onder de oppervlakte bouwland te staan, hoewel 
het om een subsidiabele teelt gaat. U kunt afzien van deze vrijstelling door het vinkje op de pagina 
‘Vergroening’ van de verzamelaanvraag aan te vinken, op dat moment worden ze wel meegerekend 
onder de oppervlakte bouwland en zullen ze ook bij de potentiele EAG-percelen terug te vinden zijn.  

5 EAG IS TE GROOT OF TE BREED 

Voor enkele EAG-types zijn maximale afmetingen of oppervlaktes vastgelegd. Dit is het geval voor de 
EAG-types landschapselementen houtkant/heg, groepen van bomen, poel, bomenrij en gracht. Als u een 
houtkant/heg, groep van bomen, bomenrij of poel te groot intekent, verschijnt er ook altijd een 
belangrijke opmerking die u daarop wijst.  

6 EAG OVERLAPT MET EEN NIET-SUBSIDIABELE LAAG 

De EAG-types houtkant/heg, groepen van bomen, bomenrij en poel kunnen overlappen met een niet-
subsidiabele laag (boslaag of waterlaag). Ze maken dan in feite deel uit van het bos of wateroppervlak 
en kunnen niet als EAG worden aangegeven. Als u vindt dat dit niet correct is, moet u het vinkje ‘Niet-
intekenbaar’ gebruiken en het perceel alsnog intekenen.  

                                              
12 Een akkerrand kan zowel zelf een perceel met een beheerovereenkomst zijn als aan subsidiabel bouwland grenzen.  
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7 BOS ZIT NIET IN DE EAG-BOSLAAG OF WATERLOOP ZIT 
NIET IN DE EAG-WATERLAAG 

Wilt u een EAG-type strook subsidiabel areaal langs bosrand zonder of met productie aangeven, maar 
staat het betreffende bos niet aangeduid als EAG-boslaag? Of wilt u een EAG-type gracht aangeven, 
maar is de waterloop niet opgenomen als EAG-waterlaag? Dan kunt u deze types als manuele EAG 
aangeven, waarna de administratie ze zal beoordelen.  

8 MEER INFORMATIE 

Bijkomende informatie over de vergroening en het invullen van deze vergroeningsmaatregelen in de 
praktijk vindt u op de website onder www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening of bij uw 
buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Alle contactgegevens vindt u in de tabel 
‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina 
‘Tabellen’.  

 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8059
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060

