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Veelgestelde vragen pre-ecoregelingen 2022

PRE-ECOREGELINGEN – ALGEMEEN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zijn pre-ecoregelingen verplicht toe te passen door de
landbouwers (zoals vergroening)?
 Neen, pre-ecoregelingen zijn niet verplicht. Het is een keuze van de landbouwer om er mee aan de
slag te gaan. Een beetje vergelijkbaar met de agromilieuverbintenissen voor inzaai
vlinderbloemigen of mechanische onkruidbestrijding bijvoorbeeld, maar dan éénjarig, alleen in
2022.

Er is steeds sprake van maximale subsidiebedragen. Waarom? En
zijn er ook minimale subsidiebedragen?
 Voor de pre-ecoregelingen in 2022 is een bepaald budget voorzien. Als er heel veel landbouwers
deelnemen aan de pre-ecoregelingen zou het kunnen dat dit budget ontoereikend is. In dat geval
zullen bedragen die uitbetaald kunnen worden lager zijn dat de vooropgestelde maximale
subsidiebedragen. Er zijn geen minimale subsidiebedragen vastgelegd.

Kunnen de subsidies voor pre-ecoregelingen gecombineerd
worden met andere subsidies? Is er een plafond op het
gecumuleerde bedrag?
 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 (bijvoorbeeld 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 biohectaresteun.

pagina 1 van 2

Kan een landbouwer zonder betalingsrechten ook preecoregelingen aanvragen?
 Ja. Voor de pre-ecoregelingen is het niet nodig om betalingsrechten te hebben.

Wat indien de landbouwer niet kan voldoen aan de voorwaarden
voor de pre-ecoregeling?
 Indien de landbouwer niet kan voldoen aan de voorwaarden zullen de nodige sancties worden
toegepast. Wanneer in de loop van de campagne duidelijk wordt dat de landbouwer niet kan
voldoen aan de maatregel (vb. wijzigingen nateelt) waarvoor de subsidie werd aangevraagd dan
moet de bijkomende bestemming of de aanvraag worden uitgevinkt/verwijderd.
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