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De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) treedt op als beheerdienst voor een aantal agromilieumaatregelen, 
beter bekend onder de naam ‘beheerovereenkomsten’. Er zijn beheerovereenkomsten voor volgende 
doelstellingen: 
 botanisch beheer; 
 erosiebestrijding; 
 herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen; 
 perceelsrandenbeheer; 
 soortenbescherming (o.a. akker- en weidevogelbeheer); 
 verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. 

Afhankelijk van de beheerdoelstelling en het beheerpakket is een beheerovereenkomst vast of variabel.  

Een ‘vaste’ beheerovereenkomst geldt voor een welbepaalde plaats en oppervlakte. Elk beheerobject uit 
de beheerovereenkomst stemt overeen met één perceel.  

Een ‘variabele’ beheerovereenkomst sluit u voor een bepaalde minimale oppervlakte af. De 
daaropvolgende 5 jaar kunt u dan kiezen op welke (in aanmerking komende) percelen u deze variabele 
beheerovereenkomst uitvoert om tot deze minimale oppervlakte te komen. 

 Oppervlakte: vastgelegd in de beheerovereenkomst. 
 Teelt: afhankelijk van het beheerpakket. 
 Betalingsrechten: kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer die de 

beheerovereenkomst heeft. 
 Bemestingsrechten: kunnen enkel aangevraagd worden door de landbouwer die de 

beheerovereenkomst heeft. 
 Gebruiksperiode: eigen gebruik van de percelen van 1 januari tot 31 december. 
 Subsidiebedrag: afhankelijk van het beheerpakket. 

1 SUBSIDIEVOORWAARDEN 

 Gedurende vijf opeenvolgende jaren de voorwaarden en maatregelen uit de beheerovereenkomst 
correct naleven. 

 Zowel de percelen met een vaste beheerovereenkomst als percelen waarop in het betrokken jaar de 
variabele beheerovereenkomst zal toegepast worden het volledige kalenderjaar (van 1 januari tot 
31 december) in eigen gebruik hebben. 

 AANDACHTSPUNT: Een perceel dat aangegeven wordt als ‘G-perceel’ komt dus niet in aanmerking (G-
perceel = perceel in gebruik van 1 januari en niet voor de hoofdteelt (peildatum 31 mei)).  
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2 SUBSIDIE AANVRAGEN 

 Om een beheerovereenkomst te sluiten moet u een aanvraag indienen bij de VLM. Neem hiervoor 
tijdig contact op met de bedrijfsplanner of regionale afdeling. Via de verzamelaanvraag kunt u geen 
beheerovereenkomst aanvragen.  

 Voor een vaste beheerovereenkomst volstaat het vervolgens vijf jaar lang jaarlijks deze percelen aan 
te geven in de verzamelaanvraag. Deze worden zoveel mogelijk vooraf ingevuld. 

 Voor een variabele beheerovereenkomst moet u vijf jaar lang jaarlijks in de verzamelaanvraag 
aanduiden op welke percelen de beheerovereenkomst dat jaar zal toegepast worden. Dat doet u 
door de overeenkomstige bijkomende bestemming in te vullen. 

3 OVERNAME VAN EEN (VARIABELE) 
BEHEEROVEREENKOMST 

AANDACHTSPUNT: De landbouwer die de percelen in gebruik heeft op 1 januari moet deze percelen 
melden voor de beheerovereenkomst, en dat uiterlijk op 31 mei. Het toevoegen van de bijkomende 
bestemming volstaat echter niet om een beheerovereenkomst over te nemen. De landbouwer moet de 
overname ook rechtstreeks melden aan de VLM. Doe dit meteen om problemen met de uitbetaling van 
de beheervergoeding te vermijden! 

4 VOORTIJDIG BEËINDIGEN VAN EEN (VARIABELE) 
BEHEEROVEREENKOMST 

Het schrappen van percelen waarop een vaste beheerovereenkomst rust, of het niet melden van 
percelen voor een variabele beheerovereenkomst, volstaat niet om een beheerovereenkomst te 
beëindigen. Een voortijdige beëindiging moet u steeds schriftelijk melden aan de VLM met vermelding 
van de reden voor de beëindiging en eventuele bewijsstukken. Doe dit om bijkomende verlagingen van 
uitbetaling te vermijden! 

5 NIET-NALEVING 

Niet-naleving van de voorwaarden uit de beheerovereenkomst kan leiden tot een verlaging op de 
beheervergoeding en in het uiterste geval tot de terugvordering van de eerder ontvangen 
beheervergoedingen. 
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De beheervergoeding moet niet worden terugbetaald in geval van overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden erkend door de VLM. Een melding van overmacht moet u schriftelijk indienen bij de 
provinciale vestigingen van de VLM samen met de nodige bewijsstukken. 
Niet-naleving van de randvoorwaarden en de bijkomende minimumeisen zal leiden tot een 
proportionele verlaging van de steun. 

6 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES 

 Beheerovereenkomsten, agromilieumaatregelen en de hectaresteun bio kunnen op eenzelfde perceel 
gecombineerd worden zoals weergegeven in de tabel ‘Combinaties agromilieumaatregelen, 
beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’. 

 Beheerovereenkomsten en EAG-vergroeningsmaatregelen kunnen op eenzelfde perceel gecombineerd 
worden zoals weergegeven in de tabel ’Combinaties EAG-vergroening met 
agromilieumaatregelen/beheerovereenkomsten/hectaresteun bio/GNT (GMO actie groenbedekking).  

U vindt deze tabellen terug op de webpagina ‘Tabellen’. 

7 MEER INFORMATIE 

Voor meer info over de verschillende beheerovereenkomsten kunt u contact opnemen met de regionale 
vestigingen van de VLM. Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement 
Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’ of via www.vlm.be. 

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. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://www.vlm.be/

