DEPARTEMENT
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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst):
(1) 18/02/2022: onder 1.2 teeltcodes toegevoegd en enkele teeltcodes van 2021 aangepast
(2)

22/03/2022: onder 1.2: omschrijving teeltcode 396 aangepast

Iedere teelt heeft een specifieke teeltcode. Hieronder leest u een bijkomende toelichting over een aantal
bijzondere teeltcodes. Voor de volledige lijst van teeltcodes zie tabel ‘Teeltcodes’ op de webpagina
‘Tabellen’.

1 TEELTCODES IN 2022
1.1

TE GEBRUIKEN TEELTCODES VOOR PRE-ECOREGELINGEN 2022

In het kader van de pre-ecoregelingen met een perceelsgebonden karakter zullen specifieke teelten
gezaaid kunnen worden. In de betreffende fiches over de pre-ecoregelingen kunt u meer details vinden.
In deze fiche vindt u een oplijsting van welke teelten met welke teeltcodes aangegeven moeten worden
voor de pre-ecoregelingen:
 Productief kruidenrijk grasland;
Teelt
Kruidenrijk grasland

Teeltcode
 63 - graskruiden mengsel

 Ecologisch beheerd grasland;
Teelt

Ecologisch beheerd grasland

Teeltcode
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







www.vlaanderen.be/landbouw

 Inzaai van milieu-, klimaat-, en biodiversiteitsvriendelijke teelten.
Teelt



Eiwitteelten














Diepwortelende maaigewassen

Faunavriendelijke teelt in
beheergebieden
akkervogelsoorten












Teeltcode
511 - voedererwten (winterteelt ) niet voor menselijke
consumptie)
512 - voedererwten (zomerteelt) niet voor menselijke
consumptie)
521 - winterveldbonen (niet voor menselijke consumptie)
522 - zomerveldbonen (niet voor menselijke consumptie)
43 – soja
513 - drooggeoogste erwten
523 - drooggeoogste Vicia-bonen
524 - drooggeoogste Phaseolus-bonen
382 – Quinoa
395 - Mengteelt wintertarwe of triticale met vlinderbloemige
winterteelt
391 - Mengteelt andere wintergranen met vlinderbloemige
winterteelt
392 - Mengteelt zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt
922 - vezelhennep (bestemd voor vezelproductie)
872 - andere hennep dan vezelhennep (niet bestemd voor
menselijke consumptie)
4111 – Winterkoolzaad
4121 – Zomerkoolzaad
646 - Tagetes (Afrikaantje)
643 - Gele mosterd
656 – Bladrammenas
312 - Zomertarwe
322 – Zomergerst
332 - Zomerrogge
342 – Zomerhaver
98 - Faunamengsel

De teeltcodes zijn nog steeds ingedeeld in gewasgroepen, in het kader van de vergroeningsvereiste
gewasdiversificatie. Voor de volledige lijst van teeltcodes en hun indeling, zie op webpagina ‘Tabellen’ de
tabel ‘Teeltgroepen gewasdiversificatie’.

1.2 NIEUWE TEELTCODES IN 2022
Behalve voor de pre-ecoregelingen, zijn er ook omwille van andere redenen nieuwe teeltcodes nodig. bv.
voor pootgoed is er onderscheid nodig tussen pootgoed dat gecertificeerd zal worden (907) en
hoevepootgoed (908). In het kader van biocertificering is een nieuwe code (17) nodig voor niet
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subsidiabele percelen die voor certificering aangemeld moeten kunnen worden zoals bijvoorbeeld voor
wildpluk, …
In onderstaande tabel worden alle nieuwe teeltcodes in 2022 opgelijst (1).
Teeltcode
2021

Teeltcode

-

17

Mengteelt van andere wintergranen met vlinderbloemige winterteelt
(voedererwten of winterveldbonen)

542

391

Mengteelt van zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt
(voedererwten of zomerveldbonen)

542

392

Mengteelt van wintertarwe of triticale met vlinderbloemige winterteelt
(voedererwten of winterveldbonen)

541

395

Goudsbloem

-

47

Deder/Huttentut

-

48

Voedererwten (winterteelt - niet voor menselijke consumptie)

51

511

Voedererwten (zomerteelt- niet voor menselijke consumptie)

51

512

-

513

Winterveldbonen (niet voor menselijke consumptie)

52

521

Zomerveldbonen (niet voor menselijke consumptie)

52

522

Drooggeoogste Vicia-bonen – voor menselijke consumptie

-

523

Drooggeoogste Phaseolus-bonen – voor menselijke consumptie

-

524

Aardappelen –gecertificeerd pootgoed

902

907

Aardappelen - hoevepootgoed

902

908

Wintervlas (vezel en industriële toepassingen)

-

923

Wintervlas (olievlas)

-

451

Kikkererwten

-

933

Linzen

-

934

Andere meerjarige kruiden – industrie

-

858

Andere meerjarige kruiden – vers

-

8581

-

396

Nieuwe teeltcodes
Biologische niet-landbouwgrond

Drooggeoogste erwten – voor menselijke consumptie

Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt

22.03.2022
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2 DETAILOPGAVE VAN DE INFRASTRUCTUUR
De gebouwen worden geregistreerd op basis van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). Deze
worden voorgedrukt als aparte polygonen. Zo is het onder andere mogelijk de correcte locatie van de
stallen te bepalen, alsook de types stallen en welke dieren in elke stal gehuisvest zijn. Landbouwers
zullen in een eerste fase de verschillende gebouwen in de verzamelaanvraag moeten aangeven.
Er is ook nood aan verfijnde, correcte, stabiele locatie en informatie van de plaats van woonhuis, in
kader van ruimtelijke ordening en vergunningen met betrekking tot ruimtelijke landbouwstructuur,
behoud van landbouwkarakter en adviesverlening, …
Dit laatste volgt uit de regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Art 35 § 12. Het Departement Landbouw en Visserij verleent advies als het voorwerp van de
vergunningsaanvraag:
1° verband houdt met landbouw, ongeacht de bestemming van het gebied;
2° toepassing vraagt van de bepalingen van artikel 4.4.3 tot en met 4.4.9, artikel 4.4.23 en artikel 4.4.26,
§ 2, van de VCRO, in gebieden die een agrarische bestemming hebben.
De locatie en het gebruik van gebouwenvolumes voor bewoning is o.a. relevant voor de advisering van
omgevingvergunningsaanvragen die de toepassing van VCRO art 4.3.6 (vrijstaand) en VCRO art 4.4.23
(hoofdzakelijk vergund) vragen.

2.1 CODES IN DE VERZAMELAANVRAAG
Loodsen en serres die voorheen al apart aangegeven werden omdat er productie in plaatsvindt, worden
aangegeven met de teeltcode van de betreffende teelt en de gespecialiseerde productiemethode ‘LOO’.
Bv. loodsen voor de forcerie van witloof. Een serre met teelt van tomaten op groeimedium blijft de
teeltcode ‘8552/9552’ + gespecialiseerde productiemethode ‘SGM’ (serre op groeimedium). Andere
gebouwen worden aangegeven met de overeenkomstige “teelt- “/objectcode” volgens de tabel hieronder
Type

Teelt-/objectcode

Omschrijving

Stal

11

Bedrijfsgebouw voor het houden van dieren

Loods (bv. voor
machines, opslag,…)

12

Loods voor materiaal, opslag, sortering oogst,…

Niet nader
omschreven gebouw

13

Code waarmee de gebouwen voorgedrukt zijn in de
verzamelaanvraag

Woonhuis

14

Gebouw voor bewoning

Gebouw i.k.v.
verbreding

15

Gebouw dat dienst doet als hoevewinkel, ijssalon, B&B,
ontvangstruimte,…

Ander gebouw

16

Gebouwen die niet onder bovenstaande vallen
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2.2 MEERDERE ACTIVITEITEN IN HETZELFDE GEBOUW
In het geval één gebouw voor meerdere doeleinden gebruikt wordt, dient maar één teeltcode toegekend
te worden. Indien de opdeling duidelijk is, kan ook de intekening aangepast worden, maar dit is niet
verplicht. Bijvoorbeeld een stal die een deel voor opslag van materiaal gebruikt wordt, kan als 1 gebouw
met code 11 aangegeven worden.
Belangrijk is dat de locatie van de stallen gekend is. Wanneer een gebouw meerdere types omvat, mag het
gebouw gesplitst worden en elk deel worden aangeduid met de juiste code. Dit is echter niet verplicht
maar dan dient de aangifte wel te gebeuren met de code die het hoogst in bovenstaande tabel staat.
Bijvoorbeeld een gebouw dat zowel stal als opslag van materiaal omvat, moet dan indien het niet
gesplitst wordt, als stal aangegeven te worden met de code ‘11’. Voor een woonhuis en B&B in hetzelfde
gebouw is dat code ‘14’.

2.3 DE VOORGESTELDE INTEKENING KLOPT NIET
Het kan voorkomen dat een gebouw ontbreekt in het voorbereidingsformulier, of dat een gebouw
voorgedrukt is terwijl het niet (meer) bestaat. Een gebouw dat niet meer bestaat, dient geschrapt te
worden. Indien het gebouw ontbreekt in de voorbereiding en het betreft een gebouw van één van
bovenstaande types, dan moet het gebouw als een nieuw perceel toegevoegd worden.

3 TEELTCODES VOOR DE VOOR- EN NATEELTEN
De teeltcodes voor de hoofdteelt (zie webpagina ‘Tabellen’ de tabel ‘Teeltcodes’) kunt u eveneens
gebruiken voor de aangifte van de voorteelt, eerste nateelt of tweede nateelt, als deze als voorteelt,
eerste nateelt of tweede nateelt worden ingezaaid.
Omgekeerd zijn er een aantal nateelten die u enkel als nateelt kunt inzaaien. U zult deze niet kunnen
selecteren als hoofdteelt op het e-loket.

4 AANGIFTE AARDAPPELEN
4.1 AARDAPPELSOORTEN
Hieronder zijn enkele typische aardappelrassen per teeltcode uit de tabel ‘Teeltcodes’ opgenomen:
 Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) – ‘901’: o.a. Fontane, Bintje, Challenger, Innovator, Royal,
Markies, Nicola, Charlotte, VR808, Lady Claire;
 Aardappelen (pootgoed) – ‘907’ en ‘908’: in principe alle rassen;
 Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) – ‘904’: o.a. Amora, Première, Anosta, Sinora, Frieslander, Ibiza,
Berber, Fresco, Felsina.
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4.2 AANGIFTE AARDAPPELPOOTGOED
Vanaf 2022 vervalt de teeltcode ‘902 –aardappelen pootgoed’ en komen twee nieuwe teeltcodes in de
plaats ‘907 – aardappelen - gecertificeerde pootgoed’ en ‘908 – aardappelen- hoevepootgoed’

4.2.1 Wat zijn gecertificeerde pootaardappelen -teeltcode ‘907’
Gecertificeerde pootaardappelen zijn partijen van Solanum tuberosum L die enkel geteeld mogen worden
door telers die erkend zijn door de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij. Partijen
gecertificeerde pootaardappelen moeten voldoen aan de vereiste normen, vastgelegd in Europese en
Vlaamse regelgeving.
De producent moet de teelt voor de productie van gecertificeerde pootaardappelen aangeven bij het
Departement Landbouw en Visserij.
Er worden officiële controles uitgevoerd op grondmonsters vóór de teelt, op de teelt zelf tijdens de
veldkeuringen en op de knollen bij de oogst. Bij het certificeren is er een visuele partijkeuring. Als aan alle
normen is voldaan, worden de partijen gecertificeerd en mogen ze daarna in de handel gebracht worden.
Als bewijs van goedkeuring moet elke verpakkingseenheid geïdentificeerd zijn door een officieel certificaat
van het Departement Landbouw en Visserij. Elk certificaat is ook een EG-plantenpaspoort wat erop wijst
dat de partij vrij is van quarantaine-organismen.
Meer informatie vindt u terug op de website Departement Landbouw en Visserij onder
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/akkerbouw/aardappelen/pootaardappelen-controle-uitgangsmateriaal

4.2.2 Wat is hoevepootgoed – teeltcode ‘908’
Hoevepootgoed zijn niet-gecertificeerde partijen van Solanum tuberosum L bestemd voor opplant, die
uitsluitend door de producent gebruikt mogen worden en niet in de handel mogen gebracht worden.
Percelen beplant met hoevepootgoed moeten bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
(FAVV) aangegeven worden.
In bepaalde gevallen is het hoevepootgoed plantenpaspoortplichtig en de producent zal bij het FAVV de
erkenning voor de afgifte van plantenpaspoorten moeten aanvragen. Voor plantenpaspoortplichtig
hoevepootgoed moet er een officiële perceelbemonstering en een bemonstering gebeuren voor de
opsporing van bruin- en ringrot.
De opslag, de vermeerdering (= productie hoevepootgoed) en het uitplanten van die oogst in het
volgende seizoen (= gebruik hoevepootgoed) voor de productie van consumptieaardappelen of nieuw
hoevepootgoed moeten gebeuren op de productie-eenheid van de producent: dit gaat over het geheel
aan opslaginfrastructuur en gronden gelegen in de gemeente waar de activiteit door middel van een
adres geïdentificeerd is bij het FAVV, alsook in de aangrenzende gemeenten.
Meer informatie vindt u op de website FAVV op de pagina https://www.favvafsca.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/
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4.2.3 Aanmelden hoevepootgoed aardappelen (teeltcode ‘908’)
Als u dit jaar gebruik maakt van pootgoed dat u vorig jaar geoogst heeft op het eigen bedrijf (het
zogenaamde hoevepootgoed), bent u wettelijk verplicht aan de kweker een billijke vergoeding af te
dragen voor het gebruik van zijn ras(sen). Hiervoor moet u het consumptieareaal dat u dit jaar heeft
uitgeplant met dit hoevepootgoed, jaarlijks vóór 1 juni melden op de website: www.hoevepootgoed.be.
Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over afdrachtplichtige rassen, hoogte van de
billijke vergoeding en kwekersrechtregelgeving in het algemeen.

5 AANMELDEN HOEVEZAAD GRANEN
Als u gebruik maakt/gemaakt heeft van hoevezaad van granen, wat alleen toegelaten is als het
afkomstig is van het eigen bedrijf, dan bent u wettelijk verplicht aan de kweker een billijke vergoeding
af te dragen voor het gebruik van zijn ras(sen). U moet het areaal én de gebruikte hoeveelheid
uitgezaaid hoevezaad melden vóór 15 mei op de website: www.hoevezaad.be. Op deze website kunt u
ook terecht voor meer informatie over de afdrachtplichtige rassen en het kwekersrecht in het algemeen.

6 ‘BEGRAASDE NIET-LANDBOUWGROND’ (TEELTCODE ‘6’)
Er is een teeltcode voor het gebruik van niet-landbouwgrond die wordt begraasd in het kader van
onderhoud en waarvoor u een overeenkomst heeft met de beherende instantie (bv. de provincie). Deze
niet-landbouwgronden moet u in de verzamelaanvraag aangeven. Zij komen niet in aanmerking voor
premies maar kunnen wel voor bemestingsrechten in rekening worden gebracht (bv. begrazen van
bermen met overeenkomst door schapen). Deze percelen krijgen de teeltcode ‘6’.

7 ‘FAUNAMENGSEL’ (TEELTCODE ‘98’) EN
‘BLOEMENMENGSEL’ (TEELTCODES ‘9831’ EN ‘9832’)
Percelen die u inzaait met een eenjarig mengsel van granen of kruiden die ongeoogst op het veld blijven
staan als wintervoedsel voor wilde diersoorten geeft u aan als faunamengsel. De code die u voor dit
faunamengsel kunt gebruiken is ‘98’. Dit is onder meer het geval voor percelen waarop u de
beheerovereenkomst ‘Akkervogelbeheer – vogelvoedselgewassen’ of de beheerovereenkomst
‘Faunavoedselgewas’ toepast.
Randen die u inzaait met een één- of meerjarig bloemenmengsel geeft u aan als bloemenmengsel, al dan
niet ook voor EAG in het kader van de vergroening. De code die u voor dit bloemenmengsel moet
gebruiken is ‘9831’, of ‘9832’ indien het ook voor EAG in aanmerking moet komen. De code ‘9831’ voor
bloemenmengsel gebruikt u voor percelen met de beheerovereenkomst ‘Aanleg en onderhoud
bloemenstrook’.
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8 ‘VOLKSTUINPARK’ (TEELTCODE ‘8’)
De teeltcode ‘8 – volkstuinpark’ wordt gebruikt voor een verzameling van volkstuintjes met een totale
oppervlakte van > 2 ha. Deze percelen komen in aanmerking voor de bemestingsrechten maar niet voor
betalingsrechten, vergroeningspremie of pijler 2-steun.

9 PERMACULTUUR
 Sinds 2021 wordt ook permacultuur met een aparte teeltcode aangegeven, namelijk ‘898’.
Permacultuur wordt gebruikt voor een perceel waarop veel verschillende gewassen samen geteeld
worden in (eventueel) verschillende lagen, met daartussen (eventueel) niet beteelde stroken. Het
streeft naar de ontwikkeling van een landbouwecosysteem dat duurzaam en veerkrachtig is en
baseert zich op patronen en kenmerken uit natuurlijke ecosystemen. Het perceel kan worden
gebruikt voor het aanwenden van subsidies indien het op landbouwgrond is gelegen.

10 WITLOOFTELERS EN GESPECIALISEERDE
PRODUCTIEMETHODE ‘LOO’, ‘LVG’ OF ‘PLA’
10.1 WITLOOF(WORTEL)TELERS
 Teelt van witloofwortelen in volle grond: code ‘9561 - witloofwortel’. Deze gewascode gaat niet samen
met een of andere beschutting als gespecialiseerde productiemethode.
 Na de teelt van de wortelen volgt de forcerie, waarvoor de volgende teeltcodes aangegeven moeten
worden in combinatie met een gespecialiseerde productiemethode (‘LOO’ (productieloods met
verharde vloer), ‘LVG’ (productieloods op vollegrond) of ‘PLA’ (buiten onder niet permanente
overkapping)):
 Forcerie van witloof: gebruik code ‘8515’ of ‘9515’ ‘witloof (forcerie)’.

10.2 WITLOOFFORCERIE EN GESPECIALISEERDE PRODUCTIEMETHODE
‘LOO’/’LVG’/’PLA’
‘LOO’: Het gebouw of het deel van het gebouw met een verharde vloer waarin witloof geforceerd
wordt, mag u in de verzamelaanvraag niet aangeven als een perceel met een teeltcode voor een
gebouw maar moet u aangeven als een perceel met hoofdteelt witloof ‘8515/9515’ en gespecialiseerde
productiemethode ‘LOO’. Deze code zal meestal voor hydrocultuur worden gebruikt, maar voor de
forcerie van witloof in containers met aarde (grondwitloof) kan ook ‘LOO’ worden gebruikt.
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In het geval het grondwitloof een label heeft (vb. Vlaams-Brabant grondwitloof) moeten de wortels in
contact staan met de ondergrond. De loods is hier opgetrokken boven de grond en heeft geen verharde
vloer. In dit geval moet de gespecialiseerde productiemethode ‘LVG’ worden gebruikt.
De oppervlakte die u moet aangegeven is die van de grondoppervlakte van het gewas, en dus niet de
volledige oppervlakte van de loods maar enkel de delen waar het witloof geforceerd wordt en zonder
rekening te houden met de stellingen. Het is belangrijk dat alle loodsen met forcerie aangegeven
worden, niet enkel deze met hydrocultuur.
In bepaalde gevallen gebeurt de forcerie nog buiten onder verplaatsbare koepels. Hier moet u het
perceel aangeven met witloof ‘8515/9515’ en gespecialiseerde productiemethode ‘PLA’.
Sinds 2020 wordt voor percelen waar witloof geforceerd wordt, bijkomend de equivalente oppervlakte
wortelen en of de forcerie in grond of hydrocultuur gebeurt, opgevraagd.
De equivalente oppervlakte aan wortelen dat op uw bedrijf geforceerd wordt, is de oppervlakte van uw
eigen geteelde wortelen dat u op uw bedrijf forceert (dus: de door u geteelde wortelen op het veld
verminderd met de oppervlakte van uw wortelen dat u verkoopt aan anderen) vermeerderd met de
oppervlakte wortelen dat u bij andere worteltelers aankoopt om zelf te forceren.

11 BLIJVENDE TEELTEN EN KWEKERIJEN
Blijvende teelten en kwekerijen worden niet als bouwland beschouwd. Welke deze teelten precies zijn,
is hieronder beschreven.
Definitie blijvende teelt: ‘niet in de vruchtwisseling opgenomen teelten van gewassen, andere dan
blijvend grasland en blijvend weiland, die de grond gedurende ten minste vijf jaar in beslag nemen en
die geregeld een oogst opleveren, met inbegrip van producten van kwekerijen en hakhout met korte
omlooptijd’;
Bv. pitfruit, frambozen, bessen, asperges, hop, rabarber.
Definitie kwekerijen: arealen met jonge houtachtige planten in de openlucht, bestemd om later te
worden verplant, en wel kwekerijen van:
 Wijnstokken en moederplanten;
 Vruchtbomen en kleinfruitgewassen;
 Siergewassen;
 Voor de verkoop bestemde bosplanten, excl. de in het bos gelegen bosboomkwekerijen voor de eigen
behoefte van het bedrijf;
 Bomen en heesters ter beplanting van tuinen, parken, straten en wegbermen (bijvoorbeeld
haagplanten, rozen en andere sierheesters, sierconiferen), alsmede onderstammen en jonge zaailingen
ervan.
Houtachtige, meerjarige sierteelten in de kwekerijen, ook al blijven ze er geen vijf jaar staan, zijn dus een
blijvende teelt. Niet-houtachtige gewassen die meer dan vijf jaar niet in de vruchtwisseling worden
opgenomen, maar wel een regelmatige oogst opleveren, ook al worden de bovengrondse plantendelen
geoogst en niet de vruchten (bessen) zoals bij de houtachtige gewassen, zijn een blijvende teelt.
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Meerjarige kruiden, wanneer de reguliere teelt veronderstelt dat die toch 5 jaar wordt aangehouden,
worden ook als blijvende teelt beschouwd.
Aardbeiplanten en artisjokken hebben een regelmatige oogst, zijn niet-houtachtig. Ze zijn wel meerjarig,
maar korter dan vijf jaar en worden daarom niet als blijvende teelt beschouwd.

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 verkrijgen’ conform
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot
correctieve acties.
Disclaimer
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.
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