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Waarvoor dient dit formulier? 
Onderstaande checklist is niet verplicht in te vullen en bij te houden, maar bedoeld om u te helpen bij de goede uitvoering van uw 
verbintenis voor de verwarringstechniek in de fruitteelt. U hoeft dit document ook NIET terug te sturen. 

Let op: Dit is géén volledige controle. De administratieve en plaatscontroles die het Departement voor Landbouw en Visserij uitvoert, 
zijn veel uitgebreider, met bijvoorbeeld ook opmeting van percelen. Dit document is ook géén volledige oplijsting van de 
subsidievoorwaarden. Meer info over de subsidievoorwaarden van deze maatregel vindt u in de infofiche op onze webpagina 
(http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieuverbintenissen/verwarringstechniek-fruitteelt-pdpo-iii).  
Met vragen kunt u terecht bij uw buitendienst. 

Kijk na of alle percelen die u dit jaar aangeeft voor deze maatregel voldoen aan onderstaande voorwaarden:  

Ik heb betaling aangevraagd in de verzamelaanvraag  
Door het zetten van de bijkomende bestemming ‘VER’ op de percelen 
Voor minstens mijn verbintenisoppervlakte 
Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag: 30 april 
Uiterste wijzigingsdatum met mogelijke premieverhoging: 31 mei 
 

 

Ik gebruik een erkend product voor toepassing van verwarringstechniek 
Erkende producten 2022: Checkmate puffer CM-O, Ginko, Ginko-ring, Isomate CLR, Isomate CLS plus, RAK 3, RAK 3+4 en 
SEMIOSNET-CODLING MOTH (nieuw) 

 

Ik hang de dispensers correct uit wat betreft oppervlakte, aantal en plaatsing 
Conform de voorwaarden van het gebruikte product en voldoende aantallen: 
 

 Checkmate puffer CM-O, 
SEMIOSNET-CODLING MOTH 

Ginko-ring Ginko, RAK 3, 
RAK 3+4,  

Isomate CLS 
plus 

Isomate CLR 

Aantal ha (B)      

Aantal op factuur (A)      

Aantal /ha (A/B)      

Norm (C) 2/ha 100/ha 500/ha 700/ha 800/ha 

Is A/B groter of gelijk aan C? □ □ □ □ □ 
 

 

De percelen zijn minstens 1 of 2 ha groot (afhankelijk van het gebruikte product) of vormen met buurpercelen 
waarop ook VER-subsidie wordt aangevraagd een aaneengesloten blok van minstens 1 of 2 ha. 

Minstens 1 ha voor Checkmate puffer CM-O, Ginko-ring, Isomate CLS plus, RAK 3, RAK 3+4 en SEMIOSNET-CODLING MOTH. 
Minstens 2 ha voor Ginko en Isomate CLR. Kleinere geïsoleerde percelen komen niet in aanmerking voor subsidie! 
En tellen ook niet mee voor het behalen van de verbintenisoppervlakte 

 

Ik hang de dispensers/producten uiterlijk op 15 mei op 
Ook al is er op dat moment nog geen druk van de fruitmot 

 

Ik laat de dispensers/producten hangen tot minstens 15 september  

Ik heb de percelen in eigen gebruik vanaf 30 april tot en met 15 september.  

Ik hou de aankoopfacturen van de dispensers/producten bij 
Tot minimaal tien jaar na de laatste betaling van de verbintenis 

 

Ik hou een gewasbeschermingsmiddelenregister bij  

Ik besteed aandacht aan het monitoren van ziekten en plagen  

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 
betalingsaanvraag (bijkomende bestemming ‘VER’) verwijderen van deze percelen in uw verzamelaanvraag. Als u dat niet doet, zal u na 
administratieve en/of plaatscontrole gesanctioneerd worden met mogelijk ook stopzetting van uw verbintenis en terugvordering van 
de eerder uitbetaalde subsidies. 

U kan contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw 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  
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