DEPARTEMENT
LANDBOUW & VISSERIJ
SUBSIDIES VOOR AGROMILIEUMAATREGELEN ALGEMEEN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor de
toepassing van verschillende ‘agromilieu-klimaatmaatregelen’. Er zijn 2 types van ‘agromilieuklimaatmaatregelen’: de agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij en de
beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij. PDPO III liep af eind 2020. Omdat er nog
geen nieuw GLB is in 2021, worden overgangsmaatregelen voorzien.

1 OVERZICHT AGROMILIEUMAATREGELEN VAN HET
DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ








Mechanische onkruidbestrijding;
Teelt van vlinderbloemigen;
Verwarringstechniek in de fruitteelt;
Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting;
Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting;
Behoud van lokale rundveerassen;
Behoud van lokale schapenrassen.

Deze subsidies werden enkel verleend in het kader van vijfjarige verbintenissen. Een (wijziging van een)
verbintenis vangt altijd aan op 1 januari.
Omdat het GLB afliep eind 2020 werden er in afwachting van het nieuwe GLB-overgangsmaatregelen
voorzien. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit:
 Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (vanaf startjaar 2021), ook niet na afloop van eerdere
verbintenissen.
 Aflopende verbintenissen (eind 2020) kunnen indien gewenst door de landbouwer wel met één jaar
verlengd worden in 2021, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal.
 Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst de
verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van
de verbintenis blijft hierbij behouden.
 Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20 %, waardoor een
nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen.

www.vlaanderen.be/landbouw

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN
 Actieve landbouwer zijn in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (zie fiche
‘GLB-Actieve landbouwer’ op de webpagina ‘Actieve landbouwer’).
 De voorwaarden van het autonoom beheer van land- en tuinbouwbedrijven naleven en geen
kunstmatige voorwaarden creëren om voordeel te bekomen.
 De verbintenis naleven gedurende vijf opeenvolgende jaren.
 Enkel percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest komen in aanmerking voor
deze subsidies.
 Voor de subsidie behoud lokale rundvee- en schapenrassen is het verplicht om een Vlaamse
exploitatie te beheren met een actief veebeslag voor de betrokken dieren.
 De minimumeisen voor het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naleven.
 Iedere wijziging moet steeds onmiddellijk, en zeker vóór de aankondiging van een controle, aan de
buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij worden gemeld via het e-loket Landbouw
en Visserij of het wijzigingsformulier (Formulier 1: 'Toevoegen, splitsen, wijzigen of schrappen van
percelen'). Het wijzigingsformulier is te verkrijgen
via www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag en doorklikken naar ‘Extra formulieren’ of op
te vragen bij uw buitendienst.
 De bewaartermijn van bewijsstukken is 10 jaar voor alle agromilieumaatregelen.

3 NIET-NALEVING VERBINTENISVOORWAARDEN
 Niet-naleving van de verbintenisvoorwaarden heeft tot gevolg dat de uitbetaalde steun verlaagd
wordt of geheel of gedeeltelijk teruggevorderd wordt.
 U moet de subsidies niet terugbetalen in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden
erkend door de administratie. Kennisgeving van overmacht moet met bijhorende bewijsstukken
schriftelijk gebeuren binnen de 10 kalenderdagen bij uw buitendienst.
 Niet-naleving van de randvoorwaarden en de bijkomende minimumeisen zal leiden tot een
proportionele verlaging van de steun voor agromilieumaatregelen.
 Het niet indienen van een verzamelaanvraag of betalingsaanvraag wordt beschouwd als nietnaleving van de verbintenis.

4 SUBSIDIEAANVRAAG
Subsidies voor agromilieumaatregelen moeten in twee stappen worden aangevraagd: een
verbintenisaanvraag voorafgaand aan de start van de verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag
via de verzamelaanvraag.
Stap 1: voorafgaande verbintenisaanvraag
Vanaf 2021 kunnen er geen nieuwe vijfjarige verbintenissen meer starten. Er kunnen voor de huidige
maatregelen dus geen nieuwe verbintenisaanvragen worden ingediend vanaf het najaar 2020.
Stap 2: jaarlijkse betalingsaanvraag in uw verzamelaanvraag.
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Na goedkeuring van de verbintenisaanvraag moet u jaarlijks betaling aanvragen via uw
verzamelaanvraag.

5 UITBREIDINGSREGELS
Voorafgaand aan het tweede en derde jaar van een lopende verbintenis is het mogelijk om uw
verbintenisoppervlakte of uw verbintenisaantal te verhogen tot maximaal 120% van uw oorspronkelijk
gekozen verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal. Deze verhoogde verbintenisoppervlakte of
verbintenisaantal moet u dan toepassen gedurende de resterende looptijd van uw verbintenis.
Een uitbreiding moet aangevraagd worden via het e-loket uiterlijk op 30 november voorafgaand aan
het tweede of derde verbintenisjaar.
Verhogen van de verbintenisoppervlakte/aantal tot meer dan 120% van uw oorspronkelijk gekozen
verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal, met een nieuwe vijfjarige verbintenis tot gevolg, is niet meer
mogelijk vanaf 2021.

6 OMZETTING VAN DE VERBINTENIS
 Een agromilieuverbintenis kan gedurende de looptijd in een andere verbintenis worden omgezet als
de omzetting het milieu ten goede komt (bijvoorbeeld verwarringstechniek omzetten naar
hectaresteun voor de biologische productiemethode).

7 HERZIENINGSCLAUSULE
 U houdt er rekening mee dat de verbintenisvoorwaarden en de vergoeding kunnen herzien worden
gedurende de looptijd van de verbintenis.
> Dit kan gebeuren als er wijzigingen optreden op het vlak van de randvoorwaarden en de
minimumeisen inzake het in goede landbouw- en milieuconditie houden van landbouwgronden.
> De verbintenisvoorwaarden en vergoedingen van de verbintenissen kunnen aangepast worden
aan het juridisch kader van het programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO IV).

8 WAT BIJ EEN BEDRIJFSOVERNAME?
Agromilieuverbintenissen (behalve ‘Behoud van lokale rundvee- en schapenrassen’) kunnen enkel
overgedragen worden van één landbouwer op een andere landbouwer bij overdracht van grond(en). De
landbouwer die actief is op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, dient de subsidie aan
te vragen in zijn verzamelaanvraag. Bij overname na de uiterste indieningsdatum zal de overlater
uitbetaald en ook verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele niet-naleving van de verbintenis.
Overdracht van een lopende verbintenis is mogelijk bij volledige of gedeeltelijke bedrijfsovername.
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8.1 VOLLEDIGE BEDRIJFSOVERNAME
Bij een volledige bedrijfsovername worden de agromilieuverbintenissen, beheerd door het Departement
Landbouw en Visserij, overgedragen via het formulier 'Melding van een volledige bedrijfsoverdracht’. U
kunt dit gepersonaliseerd formulier opvragen bij de buitendienst van het Departement Landbouw en
Visserij.

8.2 GEDEELTELIJKE BEDRIJFSOVERNAME
Bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht kunnen één of meerdere agromilieuverbintenissen geheel of
gedeeltelijk overgedragen worden via het formulier ‘Overdracht van agromilieuverbintenissen bij een
gedeeltelijke bedrijfsoverdracht’ (zie webpagina ‘Extra formulieren’). Bij een gedeeltelijke
verbintenisoverdracht moeten zowel de overlater als de overnemer(s) de minimum drempel
(maatregelafhankelijk, zie formulier) voor de betreffende maatregel(en) overhouden.

9 MEER INFORMATIE
Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen vindt u de meest recente
informatie.
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en
Visserij. Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en
Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.

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
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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