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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 stikstofbindende gewassen. 
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 géén volledige controle. De administratieve en plaatscontroles die het Departement Landbouw en Visserij 
uitvoert, zijn veel uitgebreider. Dit document is ook géén volledige oplijsting van de voorwaarden waaraan u moet voldoen 
voor EAG stikstofbindende gewassen. Meer info over de EAG stikstofbindende gewassen vindt u in de fiche ‘Vergroening – 
ecologisch aandachtsgebied – stikstofbindende gewassen (op de webpagina ‘Vergroening – ecologisch aandachtsgebied’). 
 
Met vragen kunt u tevens terecht bij uw buitendienst. 

Kijk na of het perceel dat u dit jaar wenst aan te geven voor EAG stikstofbindende gewassen voldoet aan onderstaande 
voorwaarden: 

Ik kan mijn perceel laten meetellen als EAG stikstofbindend gewas als ik één van de volgende teelten inzaai en 
met de juiste teeltcode als hoofdteelt aangeef: 

a) Enkelvoudige teelten van vlinderbloemigen zoals opgenomen in de lijst in de fiche ‘Vergroening- 
stikstofbinde gewassen (op de webpagina ‘Vergroening – ecologisch aandachtsgebied’);  

b) Mengsels van de vlinderbloemigen zoals 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. 

 

Ik activeer vervolgens mijn perceel als EAG stikstofbindende gewassen op de pagina EAG op het e-loket! 
Het is niet voldoende enkel de juiste hoofdteeltcode aan te geven.  

 

Ik heb het betrokken perceel minstens van 30 april tot en met 31 december in eigen gebruik.   

Als ik mijn stikstofbindende teelt meerdere jaren wil aanhouden, dan moet het vlinderbloemige gewas duidelijk 
overheersend aanwezig blijven om als EAG te kunnen blijven meetellen, door te voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

- Een herinzaai van het perceel na 31/5 moet ik voorafgaandelijk schriftelijk melden; 
- Na de melding mag ik het perceel omploegen, mits ik binnen de twee weken na omploegen herinzaai; 
- Doorzaai is steeds toegelaten.  

 

Ik gebruik géén gewasbeschermingsmiddelen; 
- Er geldt een uitzondering voor de pleksgewijze bestrijding van akkerdistel.  

 

Kies ik voor bonen en erwten als stikstofbindend gewas, dan voldoe ik aan de volgende voorwaarden: 
- Ik zaai enkel tuin- en veldbonen en voedererwten in die droog geoogst worden en niet bestemd zijn 

voor menselijke consumptie;  
- De zuivere teelt van voedererwten, tuin- en veldbonen moet ten laatste ingezaaid zijn vóór 01/06 en 

moet minstens tot 01/07 behouden blijven, daarna zaai ik een vrij te kiezen groenbedekker in (een 
mengsel is niet verplicht). Deze voorwaarde geldt voor alle landbouwstreken.  

- Een mengsel van voedererwten, tuin- of veldbonen met een ander vlinderbloemig gewas uit de lijst 
(behalve voedererwten, tuin- of veldbonen) moet ten laatste ingezaaid zijn vóór 01/06  en moet 
minstens tot 15/02 behouden blijven in alle landbouwstreken, behalve Polders en Duinen. In Polders en 
Duinen moet deze tot 15/10 behouden blijven.  

- Een mengsel van voedererwten, tuin- of veldbonen met een ander vlinderbloemig gewas uit de lijst 
(behalve voedererwten, tuin- of veldbonen) hoeft niet droog geoogst te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies ik voor sojabonen als stikstofbindend gewas, dan voldoe ik aan de volgende voorwaarden: 
- De teelt is ingezaaid voor 01/06 en moet behouden blijven tot 15/08 en dit in alle landbouwstreken.  
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Kies ik voor een ander stikstofbindend gewas uit de lijst in de fiche (dus géén bonen, erwten of soja) of een 
mengsel van andere stikstofbindende gewassen, dan voldoe ik aan de volgende voorwaarden: 

- De teelt is ingezaaid vóór 01/06 en moet behouden blijven tot 15/02 in alle landbouwstreken behalve 
Polders en Duinen. 

- In Polders en Duinen is de teelt ingezaaid vóór 01/06 en wordt ze minstens behouden tot 15/10 van het 
betrokken jaar.  

 

 

 

 

 

 
Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat nu?  
Als u op een of meerdere percelen niet voldoet aan de voorwaarden en u zich niet meer (tijdig) kunt in orde stellen, moet 
u uw activatie van EAG stikstofbindend gewas 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 kunt uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij contacteren 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 


