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Veelgestelde vragen pre-ecoregelingen 2022 

ECOLOGISCH BEHEERD GRASLAND 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1.1 Kan ik in het voorjaar 2022 nog gras inzaaien en aangeven als 
hoofdteelt voor ecologisch beheerd grasland? 

 Nee, om subsidiabel te zijn als ecologisch beheerd grasland moet het gras aanwezig zijn van 1 
januari tot 31 december. Dit komt het betrokken jaar dan niet meer in aanmerking voor deze pre-
ecoregeling. 

1.2 Ecologisch beheerd grasland kan niet toegepast worden op 
percelen in kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha. Wat 
met percelen met ontheffing voor de nulbemesting? 

 De pre-ecoregeling ‘Ecologisch beheerd grasland’ kan NIET toegepast worden op percelen met 
ontheffing aangezien één van de voorwaarden van de pre-ecoregeling stelt dat er geen kunstmest 
gestrooid mag worden. Mocht de landbouwer een perceel hebben in een gebied met ontheffing 
maar er voor kiezen om niet te bemesten, dan valt hij nog steeds onder de wetgeving van 2GVE 
die opgelegd is in dit gebied. Een perceel waar reeds een wettelijke beperking of verbod op 
gebruik van bemesting of gewasbeschermingsmiddelen geldt, komt niet in aanmerking voor de 
pre-ecoregeling Ecologisch beheerd grasland. 

1.3 Kan ecologisch beheerd grasland toegepast worden op percelen 
met teeltcode 6 – begraasde niet-landbouwgrond?  

 Neen, dit kan enkel op percelen subsidiabel landbouwareaal. Begraasde niet-landbouwgrond komt 
dus niet in aanmerking voor subsidie. 
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1.4 Mag ecologisch beheerd grasland begraasd worden en zo ja, vanaf 
welke datum?  

 Er zijn geen voorwaarden opgenomen in verband met begrazing. Dat is dus (het hele jaar) 
toegestaan. 
 

1.5 Zijn er bepaalde maaidatums die gerespecteerd moeten worden 
bij ecologisch beheerd grasland? 

 Er zijn geen voorwaarden opgenomen in verband met maaien en maaidata. 
 

1.6 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Drijfmest voeren mag dus wel? 

 Ja, dat mag. Er mag enkel geen kunstmest aangebracht worden. 
 

1.7 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Wat wordt juist verstaan onder kunstmest? Mag 
kali eventueel wel aangevoerd worden?  

 Volgens de definitie van VLM Mestbank wordt met 'kunstmest' elke stof bedoeld die stikstof- of 
fosforverbindingen bevat en die op het land wordt gebruikt ter bevordering van de gewasgroei, 
en die met een industrieel proces vervaardigd werd, met inbegrip van het ammoniumsulfaat uit 
spuiwater. (Art 3, §5 Mestdecreet)  
Een meststof die geen N en geen P bevat (bv. kieseriet, kalimeststof) valt niet onder de definitie 
van kunstmest. 
 

1.8 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Verlies je dan de mestruimte in je mestbalans? 
Of mag die op andere percelen gebruikt worden? 

 In de mestbalans wordt met werkzame stikstof gerekend. Er wordt hierin geen onderscheid meer 
gemaakt tussen kunst- of dierlijke mest. Voor het niet gebruiken van kunstmest zal er niets 
afgetrokken worden in de mestbalans. De pre-ecoregeling wordt uitgewisseld met VLM Mestbank 
maar in het huidige MAP wordt hier nog geen rekening mee gehouden voor de bemestingsnorm 
op dit perceel. Het is nog niet gekend of dit in het nieuwe MAP wel het geval zal zijn. 

1.9 Er mag geen kunstmest aangebracht worden op ecologisch 
beheerd grasland. Wat met digestaat van een vergister (niet 
dierlijke mest, maar fruit, groenten, groentenafval,…)? 

 Digestaten zonder dierlijke mest zijn een ‘andere meststof’, dus geen kunstmest. 
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1.10 Ecologisch beheerd grasland is niet combineerbaar met HVB/HOB: 
kan je kiezen om geen biosteun (is lager) aan te vragen op deze 
percelen? Wat zijn de gevolgen als de verbintenis bio nog lopende 
is? 

 Als er nog een lopende verbintenis HOB of HVB (hectaresteun bio voor omschakeling of 
voortzetting) op het perceel zit, moet deze verbintenis nageleefd worden. Als dit niet het geval is, 
zal de verbintenis worden stopgezet met terugvordering van alle eerder uitbetaalde subsidies 
voor deze verbintenis. 

1.11 Kan ecologische beheerd grasland op grasland dat alleen geklepeld 
wordt? 

 Dat mag.  Minimaal onderhoud zoals maaien en klepelen is toegestaan.  

 

1.12 Landbouwers die percelen van natuurpunt mogen gebruiken en 
aangeven, maar deze van natuurpunt niet mogen bemesten, 
mogen ze op deze percelen EEG aanvragen? 

 Dat kan, op voorwaarde dat er op die percelen 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. 

 

1.13 Hoeveel dierlijke mest mag ik op ecologisch beheerd grasland 
bemesten? 

 Cfr. De wettelijke norm. 

 

 


