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Hennep kunt u niet zomaar telen maar is aan een specifiek aantal voorwaarden verbonden. U kunt 
enkel als erkende landbouwer hennep telen. Het is verplicht om de teelt aan te geven in de 
verzamelaanvraag, zelfs op kleine percelen. Er kunnen slechts bepaalde rassen worden geteeld, er moet 
een teeltmelding en een bloeimelding worden gedaan en de officiële certificaten moeten worden 
toegevoegd aan de verzamelaanvraag. 

1 HENNEPTEELT  

Omdat hennep een gevoelige teelt is en blijft vanwege zijn mogelijke hallucinogene en medicinale 
eigenschappen, moet er steeds een teelttoestemming worden aangevraagd en verkregen vóór de inzaai 
van hennep. Ook voor de aanvraag van de subsidie voor de pre-ecoregeling ‘Inzaai van milieu-, klimaat- 
en biodiversiteitsvriendelijke teelt’ met hoofdteelt hennep, moet een teelttoestemming worden 
verkregen. De aanvraag gebeurt bij het Departement Landbouw en Visserij. De teelttoestemming kan 
alleen worden verleend aan land- en tuinbouwers die geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw 
en Visserij die een teelt van hennep aangeven. De hennep moet in vollegrond (containerteelt is niet 
toegelaten) worden geteeld volgens een gangbare landbouwpraktijk en kunnen niet worden overkapt. 
Het telen van medicinale cannabis is in België niet toegelaten. De oogst en/of oogstresten van de hennep 
mogen niet worden gebruikt voor menselijke consumptie. De algemene voorwaarden voor het telen van 
hennep vindt u op de webpagina ‘Teeltintentie Hennep’. 

2 BELANGRIJKSTE NA TE LEVEN VOORWAARDEN 

2.1 ACTIEVE LAND-/TUINBOUWER 

U kan enkel een teelttoestemming vragen indien u een actieve land- of tuinbouwer bent en beschikt 
over een geldig klantennummer bij het Departement Landbouw en Visserij. Een teelttoestemming 
voor de hoofd- of nateelt moet voor 31 mei worden ingediend.  

 

2.2 VERZAMELAANVRAAG EN TEELTINTENTIE 

Het is verplicht een verzamelaanvraag in te dienen voor de uiterste indieningsdatum van 30 april, 
ook als het perceel hennep kleiner is dan 2 ha. De teelt van hennep kan als hoofd- of nateelt worden 
aangegeven met de teeltcode ‘872’ (andere dan vezelhennep) of ‘922’ (vezelhennep). De teelt moet 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3531
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gebeuren in openlucht en in volle grond. Niet alle rassen zijn toegelaten. De toegelaten rassen, nl. die 
met een laag THC-gehalte, voor het betrokken campagnejaar vindt u op de webpagina ‘Teeltintentie 
Hennep’. 

Als er meer dan 1 variëteit per perceel geteeld wordt, wordt aan de verzamelaanvraag een scan van 
de schets met de ligging van iedere variëteit in het perceel en de aanduiding van de hoeveelheid 
uitgezaaid hennepzaad per ha voor iedere variëteit toegevoegd. Een word-bestand of scan van de 
lijst en/of de schets kan op het e-loket bij het opmaken van de verzamelaanvraag toegevoegd 
worden onder ‘menu-bijlagen-opladen’. Kies als categorie ‘Andere’ en als type bij de omschrijving: 
‘Variëteiten hennep’ in het menu onder ‘Bijlagen-opladen’. 

2.3 TEELTTOESTEMMING 

Wanneer u de code ‘872’ of ‘922’ opgeeft in de verzamelaanvraag bent u verplicht vóór inzaai een 
teelttoestemming te vragen via het formulier ‘Teeltmelding’.  

Het formulier voor de melding van hennepteelt kunt u downloaden op de webpagina ‘Extra 
formulieren’ en opladen op het e-loket. U kunt het ook opvragen en indienen bij: 

Departement Landbouw en Visserij  
Afdeling Inkomenssteun  
Ellips, 3e verdieping,  
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Brussel 
inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be  

Indien de teeltmelding volledig is en aan alle voorwaarden is voldaan, zal u een teelttoestemming 
worden toegestuurd. Nadien kunt u pas beginnen met de inzaai van het perceel hennep.  
De aankoop van zaaizaad kan wel reeds gebeuren. Vaak wordt het zaaizaad in grote hoeveelheden 
aangeboden. Aankoop met meerdere landbouwers is praktisch niet mogelijk omdat de officiële 
certificeringsattesten moeten worden ingediend. Indien niet al het zaaizaad wordt gebruikt in de 
huidige campagne, kan contact opgenomen worden met de dienst Kwaliteit met 
Dorien.VanHoof@lv.vlaanderen.be. Let wel het officiële etiket moet op de zak aanwezig blijven tot de 
zak opnieuw afgesloten is. Zo heeft u volgend jaar opnieuw een officieel attest ter beschikking om in 
te dienen.  

2.4 OFFICIËLE CERTIFICATEN 

Na het inzaaien moeten de officiële etiketten van het gecertificeerde zaaizaad toegevoegd worden 
aan uw verzamelaanvraag door ze op te sturen naar het hoofdbestuur van de afdeling 
Inkomenssteun (adres zie hierboven onder punt 2). Wanneer de teelt van hennep wordt aangegeven 
als hoofdteelt, dan is de uiterste indieningsdatum voor het opsturen van de officiële etiketten 30 juni 
2022. Sinds 2018 is het eveneens toegelaten om hennep te telen als nateelt. De aangifte van de 
percelen met nateelt gebeurt in de verzamelaanvraag ten laatste op 31 mei. Er moet eveneens vóór 
inzaai én vóór 31 mei een teeltmelding worden ingediend. De officiële certificaten voor de nateelt 
moeten zo snel mogelijk en uiterlijk op 31 augustus worden ingediend.  

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3531
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2.5 SIGNALISATIEBORD 

Samen met de teelttoelating ontvangt u een signalisatiebordje dat u kunt aanbrengen op het 
betrokken landbouwperceel. Deze percelen worden ook doorgegeven aan de federale politie zodat zij 
weten dat het om een vergunde teelt gaat, zowel voor de teelt op het veld als wanneer het 
eindproduct wordt vervoerd op de openbare weg.  

2.6 BLOEIMELDING 

U moet tijdig een bloeimelding indienen (verplicht): 
 De landbouwer moet het Departement Landbouw en Visserij onmiddellijk op de hoogte brengen 

van het begin van de bloei (exacte datum) met het oog op bijkomende controles op het gehalte 

tetrahydrocannabinol (THC).  

 De bloeimelding kan gebeuren door een e-mail te sturen naar 
inkomenssteun.controles@lv.vlaanderen.be of inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be of door 
een aangetekend schrijven te richten aan: 

Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Inkomenssteun 
Dienst Controles   
Ellips, 3e verdieping,  
Koning Albert II laan 35, bus 40  
1030 Brussel 
 

2.7 AANHOUDING TEELT 

Hennep moet tot tien dagen na het einde van de bloei in normale omstandigheden worden 

onderhouden. Wilt u een afwijking krijgen om vroeger te oogsten, dan dient u bij de start van de 

bloei uw vraag in bij de dienst Controles. Zij zullen dan bekijken welk deel moet worden behouden 

zodat een representatief staal kan worden genomen. U kunt enkel vroeger oogsten mits 

toestemming. Als nateelt geteelde hennep wordt in normale groeiomstandigheden aangehouden tot 

ten minste het einde van de vegetatieperiode. 

3 MEER INFORMATIE 

Meer informatie over de voorwaarden en de rassenlijsten vindt u terug op de algemene website onder 
Plant –Akkerbouw -hennep. 
Voor hennep kan vanaf 2022 ook steun als pre-ecoregeling worden aangevraagd als hoofdteelt. Meer 
informatie vindt u in de fiche ‘Inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten’ op de 
webpagina ‘Pre-ecoregelingen’ 

mailto:inkomenssteun.controles@lv.vlaanderen.be
mailto:inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be
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Heeft u nog extra vragen dan kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en 
Visserij. 

Ook FAVV houdt toezicht op de voedselveiligheid en heeft informatie gepubliceerd op haar website 
over het in de handel brengen van producten afgeleid van hennep. 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2019_07_12_faq_can
nabis_nl_new_0.pdf   

Kunstmatig creëren 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/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/inkomenssteun#buitendiensten
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2019_07_12_faq_cannabis_nl_new_0.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2019_07_12_faq_cannabis_nl_new_0.pdf

