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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst): 

(1) 22/03/2022: equivalente maatregel EQW toegevoegd 

(2) 28/03/2022: nieuwe code BMN toegevoegd 

 

 

Voor sommige percelen kunt u bijkomende informatie opgeven wat teelttechniek of 
teeltomstandigheden betreft. Deze info kunt u toevoegen onder het veld ‘Gespecialiseerde 
productiemethode’. 

1 OVERZICHT VAN DE OP TE GEVEN MOGELIJKHEDEN 

Tabel: Overzicht gespecialiseerde productiemethodes: 

Type Afkorting Omschrijving 

Overkapping / groeimedium SER serres met teelt in volle grond 

Overkapping / groeimedium SGM serres met teelt op groeimedium 

Overkapping / groeimedium PLA niet-permanent overkapte teelt in volle grond (plastic) 

Overkapping / groeimedium NPO niet-permanent overkapte teelt op groeimedium 

Overkapping / groeimedium CON teelt op groeimedium in open lucht (bv. containervelden) 

Overkapping / groeimedium CIV 
teelt in containers op/in volle grond (bv. chrysanten) in open 
lucht 

Overkapping / groeimedium LOO 
productieloods verharde vloer (voor plantaardige productie, bv. 
Witloof hydrocultuur) 

Overkapping / groeimedium LVG 
productieloods volle grond (voor plantaarde productie, bv. 
vollegrondswitloof) 

Overkapping / groeimedium NTV nateelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium 

Overkapping / groeimedium VNTV voorteelt en nateelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium  

Overkapping / groeimedium VTV voorteelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium  

Grasbeheer MAA hoofdteelt gras wordt uitsluitend gemaaid en geoogst 

Grasbeheer BGG 

blijvend grasland met voorgedrukte status BG dat in 2022 
gescheurd is of zal worden gescheurd. Ook als opnieuw gras 
ingezaaid wordt, moet deze code geplaatst worden. Dit geldt ook 
voor scheuren van gras in het najaar voor het inzaaien van 
wintergranen. 
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Type Afkorting Omschrijving 

Erosie gerelateerd ERVJ 
wordt gebruikt om te voldoen aan de erosieverplichtingen in het 
kader van de randvoorwaarden 

Erosie gerelateerd ERVN 
wordt niet gebruikt om te voldoen aan de erosieverplichtingen in 
het kader van de randvoorwaarden 

Ecologisch aandachtsgebied AKR akkerrand (in het kader van ecologisch aandachtsgebied) 

Niet-productieve investering NE niet-productieve investering voor vermindering van erosie 

Niet-productieve investering NW 
niet-productieve investering voor kleinschalige 
waterinfrastructuur 

Niet-productieve investering NL 
niet-productieve investering voor aanleg van kleine 
landschapselementen 

Boslandbouw BL 
boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 
(in het kader van vrijstelling aanvraag kapvergunning) 

Equivalente maatregel EQO afvoer oogstresten 

Equivalente maatregel EQS inzaai onbeteelde stroken 

Equivalente maatregel EQW 
inzaai wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige 
hoofdteelten (1) 

Biologische productie UIT uitloop pluimvee en varkens 

Subsiabiliteit  BMN bouwland met meer dan 100 bomen per ha (2) 

Deze perceelsbestemmingen zijn van belang voor de mestwetgeving, de agromilieuverbintenissen, de 
hectaresteun biologische productiemethode (beschutte teelt), de vergroening, de subsidiabiliteit en de 
randvoorwaarden. 

Het niet (correct) invullen kan gevolgen hebben voor:  
 de nitraatresidubepaling in het kader van de mestwetgeving in het najaar van 2022, de 

bemestingsnormen en de uitbetaling van de steun; 
 de invulling van het doelareaal vanggewassen in het kader van MAP6 
 de erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden. 

2 GEWASDIVERSIFICATIE 

 Teelten met ‘CON’, ‘SGM’, ‘NPO’ of ‘LOO’ als gespecialiseerde productiemethode zijn geen subsidiabele 
hoofdteelten en komen niet in aanmerking voor gewasdiversificatie. 

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 
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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. 

 


