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Veelgestelde vragen pre-ecoregelingen 2022 

INZAAI VAN MILIEU-, KLIMAAT- EN BIODIVERSITEITS-
VRIENDELIJKE TEELTEN 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

1.1 ALGEMEEN: Inzaai van milieu-, klimaat en 
biodiversiteitsvriendelijke teelten komen enkel als hoofdteelt in 
aanmerking. Wanneer spreken we over hoofdteelt? 

 De hoofdteelt is de teelt die volgens de gangbare teeltpraktijk op een perceel overwegend 
aanwezig is van 15 mei tot 31 augustus. 

1.2 ALGEMEEN: Is er een uiterste datum waarop de inzaai moet 
gebeurd zijn? 

 Neen, er zijn geen uiterste inzaaidata vastgelegd. Maar de teelt moet aanwezig zijn en geteeld 
worden als volwaardige hoofdteelt. Eind mei moet de teelt er dus zeker al staan. 
 

1.3 ALGEMEEN: Moet het mengsel (faunamengsel of mengteelt 
eiwitteelten) als commercieel mengsel aangekocht worden of mag 
het ook zelf samengesteld worden op de boerderij? 

 Beide zijn mogelijk. Wel moet van alles (commercieel mengsel of apart aangekochte zaden) de 
factuur minstens 10 jaar bijgehouden worden en moeten de opgelegde 
verhoudingen/hoeveelheden uit de wetgeving gerespecteerd worden (zie fiche met 
subsidievoorwaarden). 
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1.4 ALGEMEEN: Facturen moeten 10 jaar bijgehouden worden. Geldt 
dit ook voor de etiketten?  

 Neen, de etiketten/certificaten hoeven voor deze pre-ecoregeling subsidiemaatregel niet 
bijgehouden te worden.  
 

1.5 ALGEMEEN: Komt wintergerst en wintertarwe die wordt ingezaaid 
in sept/okt 2021 ook in aanmerking?  

 Zuivere wintertarwe of wintergerst komt niet in aanmerking als milieu-, klimaat- of 
biodiversiteitsvriendelijke teelt. 

 Als mengteelt met een vlinderbloemige (voedererwten of veldbonen) kan het eventueel wel als 
eiwitteelt. Zie fiche voor de voorwaarden. 

 In beheergebieden voor akkervogelsoorten komen zomergranen wel in aanmerking. Reden is dat 
de gewasdensiteit van wintergranen niet optimaal is voor de akkervogels. Door de meer open 
gewasstructuur van zomergranen is er meer ruimte om te nestelen en te foerageren en kunnen 
kuikens zich makkelijker verplaatsen. 

1.6 ALGEMEEN: Kan hoevezaad worden gebruikt voor de pre-
ecoregelingen? 

 Hoevezaad kan worden gebruikt voor zover er een factuur op naam is. Factuur kan van 
gecertificeerd zaaizaad zijn, van handelszaad of van geschoond hoevezaad door een erkende 
loontrieerder. 

 Indien er een zaaidichtheid opgelegd is moet ook het korrelgewicht op de factuur staan vermeld. 
 

1.7 EIWITTEELTEN: Waarom komt de teelt van luzerne of zuivere 
klaver niet in aanmerking als eiwitteelt?  

 De pre-ecoregelingen zijn van toepassing in 2022 en deze maatregel is enkel voorzien voor 
éénjarige teelten. Luzerne en klaver zijn typisch meerjarige teelten. 
 

1.8 EIWITTEELTEN: Mag een mengteelt van granen en vlinderbloemigen 
als GPS (gehele planten silage) geoogst worden? 

 Ja, dat mag. Er is voor de pre-ecoregeling inzaai van milieu-, klimaat en biodiversiteitsvriendelijke 
soorten geen datum vastgelegd waarop de mengteelt ten vroegste geoogst mag worden.  
Let wel: een mengteelt die vroeg op het jaar geoogst wordt om vervolgens nog maïs op het 
perceel te zetten komt niet in aanmerking voor subsidie, want is geen hoofdteelt. 
 

1.9 EIWITTEELTEN: Komt een mengteelt van maïs en 
veldbonen/voedererwten ook in aanmerking als eiwitteelt?  

 Neen, enkel mengteelten van granen met voedererwten/veldbonen komen in aanmerking voor 
deze pre-ecoregeling. Maïs wordt hierbij niet beschouwd als een graangewas. 
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1.10 DIEPWORTELENDE MAAIGEWASSEN: Komen gele mosterd en 
bladrammenas als groenbedekker na graanteelt ook in 
aanmerking voor de subsidie? 

 Neen, om in aanmerking te komen als pre-ecoregeling moeten deze teelten als hoofdteelt geteeld 
worden. 

1.11 DIEPWORTELENDE MAAIGEWASSEN: Is het ok dat ik gele mosterd 
vroeg op het jaar inzaai en vervolgens begin juni bonen of mais 
op het perceel zet? 

 Neen, om in aanmerking te komen als pre-ecoregeling moeten deze teelten als hoofdteelt geteeld 
worden. Gele mosterd of bladrammenas kunnen enkel als hoofdteelt beschouwd worden als ze op 
31/5 maar ook overwegend in de periode van 15/5 tot 31/8 op het perceel staan. Indien niet wordt 
de teelt die erop volgt als hoofdteelt beschouwd en de gele mosterd of bladrammenas als 
voorteelt. 

1.12 Diepwortelende maaigewassen: wat betekent overwegend aanwezig: 
Moet bijv. gele mosterd gezaaid zijn voor 31 mei, er staat op 31 mei, 
of mag deze gezaaid worden tot op bijv. 10 juni en blijven staan tot 
eind augustus? 

 Het moet een hoofdteelt betreffen en deze moet in de periode van 15/5 tem 31/8 overwegend 
aanwezig zijn. Dus de gele mosterd moet voor eind mei ingezaaid zijn. 

1.13 DIEPWORTELENDE MAAIGEWASSEN: Onder welke gewasgroep en 
dus bemestingsnorm valt gele mosterd? 

 Gele mosterd valt voor het mestdecreet onder 'overige teelten'.  
 

1.14 DIEPWORTELENDE MAAIGEWASSEN: Kan ik van deze gewassen een 
mengsel met elkaar of met een andere soort inzaaien?  

 Neen, er kunnen geen mengsels of combinaties van diepwortelende maaigewassen met elkaar of 
met andere soorten worden ingezaaid. 

1.15 Kan ecoteelt gele mosterd (teeltcode 643), (of andere niet 
productieve teelten) gecombineerd worden met EAG Braak? 

 Neen. EAG braakliggende land kan niet gecombineerd worden met pre-ecoregeling EET. Er is immers 
geen dubbelfinanciering toegestaan.  

1.16 FAUNAVRIENDELIJKE TEELTEN: Hoe kan ik weten of een perceel in 
het beheergebied voor akkervogelsoorten ligt (= vereiste voor 
zomergraan en faunamengsel)? 

 De beheergebieden voor akkervogelsoorten kunnen geraadpleegd worden in de verzamelaanvraag 
op e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Zowel bij de perceelsinfo (veldje ‘gelegen in 
akkervogelgebied’) als in het grafische luik: bij ‘andere lagen’ de laag ‘extra informatie raadplegen 
(beheergebieden akkerfauna 2021)’ aanvinken.  

http://www.landbouwvlaanderen.be/
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Bij het opvragen van de info van een perceel wordt dan weergegeven of het perceel gelegen is in 
een beheergebied voor akkervogelsoorten. 

                  

 

Of op www.geopunt.be: Bij ‘kaarten’ >> ‘Natuur en Milieu’ >> ‘Milieu’ >> ‘beheergebieden 
akkervogelsoorten’ aanvinken.  

 

 

1.17 FAUNAVRIENDELIJKE TEELTEN:  Voor faunamengsel is er een 
minimale aanhouddatum. Is deze afhankelijk van de 
landbouwstreek (bvb. korter voor de polders)? 

 Neen, de minimale aanhouddatum voor faunamengsel is niet verschillend per landbouwstreek en 
is overal 15 maart 2023. Bedoeling is dat de faunateelt in de winter ter beschikking is als voedsel 
voor de vogels.  
 

1.18 FAUNAVRIENDELIJKE TEELTEN: Waarom wordt deze maatregel niet 
gesubsidieerd buiten het beheergebied van akkervogelsoorten?  

 Omdat deze maatregel gericht is op akkervogels en in deze gebieden de grootste meerwaarde kan 
bieden. We proberen de maatregelen en middelen gericht in te zetten. 

http://www.geopunt.be/

