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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst): 

(1) 30/05/2022: tekst toegevoegd onder punt 4 

 

Ecologisch beheerd grasland is bestaand grasland dat extensiever wordt uitgebaat doordat er geen 
gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest op toegepast worden. Dit zal bijdragen aan het verminderen 
van de milieudruk en een positieve invloed hebben op de biodiversiteit.  

1 SUBSIDIEBEDRAG 

 Maximaal 300 euro/ha. 
 Het bedrag is een maximaal bedrag. Het definitieve subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal 

aanvragen en het beschikbare budget in 2022, en wordt bepaald na indiening, controles en 
berekening van alle aanvragen. 

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN 

 De teelt wordt aangehouden van 1 januari 2022 tot minstens 31 december 2022.  
 Op het perceel worden gedurende het hele jaar geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, met 

uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel.  
 Op het perceel worden gedurende het hele jaar geen kunstmeststoffen gebruikt. 
 De landbouwer is actieve landbouwer in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

(zie fiche ‘GLB – Actieve landbouwer’ op de webpagina ‘Actieve landbouwer’). 

3 PERCEELSVOORWAARDEN 

 Het perceel is subsidiabel landbouwareaal.  
 Het perceel is gelegen in het Vlaams Gewest  
 De oppervlakte van het perceel bedraagt minstens 30 are.  
 Het perceel moet in eigen gebruik zijn gedurende de teeltperiode van de hoofdteelt.  
 Er wordt op het perceel geen derogatie voor de mestbank aangevraagd.  
 Er is op het perceel geen beperking of verbod op het gebruik van bemesting of 

gewasbeschermingsmiddelen van toepassing op grond van geldende regelgeving (vb. percelen in 
kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha/jaar) of een aangegane verbintenis.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer
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 Er mogen op het perceel geen wettelijke verplichtingen van toepassing zijn die de uitvoering van een 
of meer gelijkaardige voorwaarden vereisen die minstens zo ver gaan als de subsidievoorwaarden 
voor deze maatregel. 

 Er mag op het perceel in hetzelfde jaar géén andere subsidie met een of meer gelijkaardige 
voorwaarden worden verleend. 

4 SUBSIDIEAANVRAAG 

De subsidieaanvraag voor de maatregel ‘Ecologisch beheerd grasland’ verloopt via de verzamelaanvraag 
2022. De subsidie wordt aangevraagd door de bijkomende bestemming ‘EEG’ op te geven bij de percelen 
waarop u ecologisch beheerd grasland toepast.  

De teeltcodes die in aanmerking komen voor deze maatregel zijn:  
 60 – grasland; 
 63 – graskruiden mengsel; 
 638 – Festulolium; 
 660 – grasluzerne; 
 700 – grasklaver; 
 745 – mengsel van grassen en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver en grasluzerne); 
 9827 – weiland met oogstbare hoogstambomen (>100 bomen/ha); 
 9828 – natuurlijk grasland met minimumactiviteit. 
 
Indien de landbouwer in de loop van het jaar niet kan voldoen aan bovenstaande voorwaarden moet 
de aanvraag terug worden ingetrokken. De aanvraag intrekken kan tot en met 31 oktober 2022 door de 
bijkomende bestemmingen te verwijderen. 

5 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES 

In bepaalde gevallen kunnen de subsidies voor pre-ecoregelingen gecombineerd worden met elkaar of 
met andere subsidies zoals EAG-vergroening, agromilieumaatregelen of bio-hectaresteun. Zie 
combinatietabel voor welke combinaties mogelijk zijn.  
 
Let wel: Wanneer pre-ecoregelingen onderling of pre-ecoregelingen met agromilieumaatregelen worden 
gecombineerd zijn er plafondbedragen van toepassing. Zo kan voor éénjarige gewassen maximaal 600 
euro/ha uitbetaald worden, voor gespecialiseerde blijvende teelten (bv. fruitteelten) maximaal 900 
euro/ha en voor andere teelten (zoals grasland) maximaal 450 euro/ha.  
Deze plafondbedragen zijn niet van toepassing bij combinatie van pre-ecoregeling met bio-hectaresteun. 

Kunstmatige creatie van voordelen 
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van 
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening, 
randvoorwaarden… wordt beschouwd als ’het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te bekomen’ conform 
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot 
correctieve acties. 

Disclaimer 
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Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen. 


