Checklist EAG Braakliggend land
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////

Waarvoor dient dit formulier?
Onderstaande checklist is niet verplicht in te vullen en bij te houden, maar is bedoeld om u te helpen bij de goede
aangifte en uitvoering van uw vergroeningsvereiste ecologisch aandachtsgebied met de keuze braakliggend land. U hoeft
dit document ook NIET terug te sturen.
U vindt altijd de laatste versie van de checklist op onze website http://www.lv.vlaanderen.be/nl.
Let op: Dit is g één volledige controle. De administratieve en plaatscontroles die het Departement Landbouw en Visserij
uitvoert, zijn veel uitgebreider. Dit document is ook g één volledige oplijsting van de voorwaarden waaraan u moet voldoen
voor EAG braakliggend land. Meer info over de EAG braakliggend land vindt u in de fiche’ Vergroening – ecologisch
aandachtsgebied- braakliggend land (op de webpagina ‘Vergroening – ecologisch aandachtsgebied’).
Met vragen kan u tevens terecht bij uw buitendienst.
Kijk na of het perceel dat u dit jaar wenst aan te geven voor EAG braakliggend land voldoet aan onderstaande
voorwaarden:
Ik kan mijn perceel laten meetellen als EAG braakliggend land wanneer ik mijn perceel aang eef met hoofdteelt
g ewascode 89 ( braakliggend land onder EAG), 98 (faunamengsel) of 9832 (bloemenmengsel) in de
verzamelaanvraag.
Ik activeer vervolgens mijn perceel als EAG braakliggend land op de pagina EAG op het e-loket !
Het is niet voldoende enkel de juiste teeltcode op te geven.

Ik heb het betrokken perceel minstens van 01/01 tot en met 31/12 in eigen gebruik.
Mijn perceel dat ik wil aangeven als braakliggend land, is in de verzamelaanvraag niet aangeduid als blijvend
g rasland onder vergroening (heeft met andere woorden geen BG-status).
Wanneer mijn perceel g ras als hoofdteelt of nateelt in de voorgaande campagne had, dan werk ik het gras in
voor de start van de braaklegging.
Ik realiseer op het betrokken perceel g een landbouwproductie: ik zaai geen landbouwgewas in tijdens de periode
van 01/03 tot 31/08.
De inzaai van een wintergewas na 31/08 is wel toegelaten.
Maatregelen die de biodiversiteitsvoordelen vergroten, zijn wel toegelaten (faunamengsel of wilde bloemenmengsel).

Ik gebruik g een gewasbeschermingsmiddelen en pas g een bemesting toe.
Op mijn perceel aangegeven met g ewascode 89 (braakliggend land onder EAG) voer ik een minimum activiteit
uit: maaien of klepelen zonder afvoer vóór 01/10.
Op mijn perceel aangegeven met g ewascode 9832 (bloemenmengsel) zal ik enkel maaisel afvoeren na
maaien/klepelen als ik een aantoonbare ( gebruiks)overeenkomst heb.
Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat nu?
Indien u op een of meerdere percelen niet voldoet aan de voorwaarden en u zich niet meer (tijdig) kan in orde stellen,
moet u uw activatie van EAG braakliggend land verwijderen van deze percelen in uw verzamelaanvraag. Als u dat niet
doet, zal u na administratieve en/of plaatscontrole gesanctioneerd worden met mogelijk een korting op uw
vergroeningspremie.
U kan contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij op onderstaande nummers:
Antwerpen: 03 224 92 00
Vlaams-Brabant: 016 66 61 40
West-Vlaanderen: 050 24 76 20
Limburg: 011 74 26 50
Oost-Vlaanderen: 09 276 29 00

www.vl aanderen.be/landbouw

