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1 PRINCIPE VAN ‘GEEN DUBBELE FINANCIERING’ 

De Europese regelgeving verbiedt de lidstaten om tweemaal dezelfde gederfde inkomsten of extra 
kosten gemaakt door toepassing van een agromilieumaatregel/beheerovereenkomst/biologische 
productiemethode te vergoeden. Ook mag de vergoeding voor de toepassing van een 
agromilieumaatregel/beheerovereenkomst/biologische productiemethode de inspanningen om aan de 
vergroeningsverplichtingen te voldoen, niet dubbel financieren. 
Vanaf 2022 zijn er ook pre-ecoregelingen. Ook daarvoor mag er geen dubbele financiering zijn met 
andere maatregelen. 

2 GEVOLGEN VAN HET VERBOD OP DUBBELE FINANCIERING 

Het verbod op dubbele financiering heeft als gevolg dat bepaalde combinaties van subsidies op 
eenzelfde oppervlakte niet mogelijk zijn of kunnen resulteren in een verlaagde uitbetaling, onder andere 
wanneer de subsidies zouden bijdragen tot het voldoen aan de vergroeningsverplichtingen.  

3 COMBINATIE SUBSIDIES OP EENZELFDE PERCEEL. 

Bepaalde combinaties voor agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en biologische 
productiemethode op eenzelfde perceel zijn mogelijk. De toegelaten combinaties zijn te vinden in de 
tabel ‘Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’. U vindt deze 
tabel op de webpagina ‘Tabellen’. 

De uitbetaling van de combinaties van agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten is 
geplafonneerd tot 900 €/ha voor meerjarige teelten, 600 €/ha voor eenjarige teelten en 450 €/ha voor 
andere teelten (bv. grasland).  

De mogelijke combinaties met de pre-ecoregelingen zijn te vinden in de tabel ‘Combinatietabel pre-
ecoregelingen’. U vindt deze tabel op de webpagina ‘Tabellen’.  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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4 SUBSIDIES OP EENZELFDE PERCEEL COMBINEREN MET DE 
VERGROENINGSPREMIE 

De combinatie voor agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en biologische productiemethode op 
eenzelfde perceel met de vergroeningsvereiste voor blijvend grasland of gewasdiversificatie is steeds 
mogelijk.  

De combinatie van deze maatregelen met ecologisch aandachtsgebied kan een verlaagde uitbetaling of 
geen uitbetaling van deze maatregelen tot gevolg hebben. 

De toegelaten combinaties en eventueel verlaagde premies zijn te vinden in de tabel ‘Combinaties EAG-
vergroening met agromilieumaatregelen beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’. U vindt deze tabel 
op de webpagina ‘Tabellen’. 

De vergroeningspremie krijgt altijd voorrang bij uitbetaling. Het is de subsidie voor de LV-
agromilieumaatregel of de VLM-beheerovereenkomst die bij bepaalde combinaties verlaagd wordt.  

OPGELET: deze verlagingen gelden niet voor alle landbouwers! Zie volgende vraag over vrijgestelden.  

5 VRIJGESTELD VAN VERGROENINGSVEREISTEN  

Om te weten wat de invloed is van een bepaalde vrijstelling van de vergroening op de uitbetaling van 
agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio vanwege het verbod op dubbele 
financiering kunt u de ‘flow-chart dubbele financiering’ op 
www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen raadplegen. 

6 MEER INFORMATIE 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB)) vindt u onder 'Informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel 
informatiefiches met de meest recente informatie. 
 
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij. Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en 
andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3477
http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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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. 


