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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst):
(1)

11/03/2022: tekst toegevoegd onder punt 1.2

Voor elk perceel dat u aangeeft via de verzamelaanvraag, moet u een hoofdbestemming invullen.
OPGELET! Vanaf 2022 kan enkel de landbouwer die een perceel gebruikt voor het verbouwen van de
hoofdteelt dat perceel gebruiken voor activatie van betalingsrechten (hoofdbestemming A). Meer
informatie vindt u in de fiche ‘Gewijzigde perceelsaangifte 2022’.
A: voor subsidiabel landbouwareaal met een subsidiabele teelt in gebruik voor de hoofdteelt (peildatum
31 mei 2022).
G: voor landbouwpercelen en begraasde niet-landbouwpercelen in gebruik op 1 januari 2022, maar niet
voor de hoofdteelt, zonder Vlaamse betalingsrechten maar wel met bemestingsrechten..
I: voor volgende percelen:
In gebruik voor nateelt of winterteelt (dus na de hoofdteelt);
Niet-subsidiabel landbouwareaal;
Niet-landbouwareaal;
Percelen die in 2022 meer dan 3 maanden voor andere dan landbouwdoeleinden worden gebruikt
voor of na het verbouwen van de hoofdteelt;
 Niet geschrapte percelen die na 31 mei 2022 definitief uit landbouw gaan na het verbouwen van een
hoofdteelt.





Let op: Als u geen hoofdbestemming invult, wordt ambtshalve de hoofdbestemming ‘A’ ingevuld indien
het perceel en de teelt subsidiabel zijn en u het gebruik heeft voor de hoofdteelt. Indien de teelt en/of
het perceel niet subsidiabel zijn of u gebruikt het perceel pas na de hoofdteelt, zal ambtshalve de
hoofdbestemming ‘I’ worden ingevuld.

1 GEBRUIK HOOFDBESTEMMINGEN IN COMBINATIE MET
BETALINGSRECHTEN
Tabel: Gebruik hoofdbestemmingen.
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HOOFDBESTEMMING ‘A’

 Moet u gebruiken voor alle subsidiabele landbouwpercelen met een subsidiabel gewas in gebruik
voor de hoofdteelt, met uitzondering van de percelen die in de loop van 2022 uit landbouw gaan of
die meer dan 3 maanden voor andere dan landbouwdoeleinden worden gebruikt.
 Kunt u niet gebruiken op een perceel waarop een andere landbouwer de hoofdteelt verbouwt (en
eventueel subsidie voor een agromilieuverbintenis aanvraagt of een beheerovereenkomst heeft
gesloten).
 Let op: voor de gebruiksperiode van EAG’s moet u het perceel in gebruik hebben ten minste van
1 januari 2022 of 30 april 2022 tot en met 31 december 2022.

1.2 HOOFDBESTEMMING ‘G’
 Hiermee geeft u aan dat u het perceel in gebruik heeft op 1 januari 2022 en niet voor de hoofdteelt.
Door aangifte van gebruik op 1 januari worden de bemestingsrechten en –plichten aangevraagd.
Opgelet: ten gevolge MAP6 worden voor percelen gelegen in gebiedstype 2 of 3 geen
bemestingsnormen berekend als de landbouwer die het gebruikt heeft op 1 januari niet zelf de
hoofdteelt verbouwt.(1).
 De landbouwer die ook de hoofdteelt verbouwt, kan de hoofdbestemming ‘A’ aangeven en
betalingsrechten activeren.
 Is de gebruiker van de hoofdteelt een particulier (geen landbouwer) dan moet een door beide
partijen ingevuld en ondertekend formulier ‘Gebruik van een perceel van een particulier enkel voor

let op: ten gevolge MAP6 worden voor percelen gelegen in gebiedstype 2 of 3 geen bemestingsnormen berekend als de landbouwer die het gebruik heeft op 1
januari niet zelf de hoofdteelt verbouwt.
1

Indien het perceel meer dan 3 maanden voor andere dan landbouwdoeleinden wordt gebruikt voor of na het verbouwen van een hoofdteelt of het perceel gaat
definitief uit landbouw na het verbouwen van de hoofdteelt, moet de hoofdbestemming I worden gebruikt in combinatie met een ‘reden niet subsidiabel’ resp. ‘TIJD’
of ‘DEF’
2 *

De peildatum van de hoofdteelt is 31 mei 2022. Opgelet: een perceel moet wel degelijk voor de volledige periode van de hoofdteelt in eigen gebruik zijn. Meer
informatie in de fiche ‘Gewijzigde perceelsaangifte 2022’.
3
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bemestingsrechten’ worden opgeladen op het e-loket of overgemaakt worden aan de buitendienst.
Dit formulier kunt u terug vinden op de webpagina ‘Extra formulieren’. Als dergelijk formulier
ontbreekt, zal de administratie de hoofdbestemming ambtshalve omzetten naar ‘A’ of ‘I’, afhankelijk
of het perceel en de teelt subsidiabel zijn.
 Als de particulier die de gronden overneemt na 1 januari meer dan 2 ha landbouwgronden
overneemt, dan wordt hij mestbankaangifteplichtig. Hij moet zich dan identificeren als landbouwer
bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij en is verplicht om jaarlijks een
verzamelaanvraag in te dienen.
 Let op: Als gevolg van MAP6, wordt voor de percelen in gebiedstype 2 en 3, geen bemestingsnorm
berekend indien de landbouwer die het gebruik heeft op 1 januari niet zelf de hoofdteelt verbouwt.

1.3 HOOFDBESTEMMING ‘I’
 Wordt gebruikt voor alle percelen die niet worden aangegeven met ‘A’ of ‘G’. Dit zijn alle Vlaamse
percelen met niet-subsidiabele teelten, niet-subsidiabel landbouwareaal, niet-landbouwareaal,
percelen die in gebruik worden genomen voor een nateelt of winterteelt (dus na de hoofdteelt),
percelen die meer dan 3 maanden voor andere dan landbouwactiviteiten worden gebruikt maar
waarop wel een hoofdteelt wordt verbouwd of die uit landbouw gaan in de loop van 2022 na het
verbouwen van een hoofdteelt.

1.4 REDEN NIET-SUBSIDIABEL
Indien een perceel een subsidiabele teelt heeft en in gebruik is voor de hoofdteelt kan het toch niet
subsidiabel zijn om volgende redenen:
 TIJD: Het perceel is meer dan 3 maanden niet in landbouwgebruik voor of na het verbouwen van een
hoofdteelt. In dat geval gebruikt u hoofdbestemming ‘I’ in combinatie met reden ‘niet subsidiabel’ de
code ‘TIJD’. In dit geval moet u een bewijs opladen of nasturen.
 DEF: Het perceel gaat na het verbouwen van de hoofdteelt definitief uit landbouw. In dit geval
gebruikt u hoofdbestemming ‘I’ in combinatie met reden ‘niet subsidiabel’ de code ‘DEF’. Het perceel
zal in de volgende campagne worden opgenomen in de laag ‘uitgesloten voor landbouwgebruik’.
Let op: een perceel dat meer dan 3 maanden niet in landbouwgebruik is en waarop geen hoofdteelt
wordt verbouwd moet worden aangegeven met gewas ‘81 - Braakliggend land zonder minimale
activiteit’.
Let op:
 Een perceel dat in de loop van het kalenderjaar definitief uit landbouw gaat en waarop geen
hoofdteelt wordt verbouwd mag niet worden aangegeven in de verzamelaanvraag. Het moet
worden geschrapt met reden ‘GLG – geen landbouwgrond’.
 Percelen die u op geen enkel ogenblik tijdens het lopend kalenderjaar in eigen gebruik heeft, mag u
niet aangeven in de verzamelaanvraag, ook niet met hoofdbestemming ‘I’. Misbruiken hierop met het
oog op het verkrijgen van perceel- of gebruiksinformatie kunnen financieel beboet worden.
 Oneigenlijk gebruik van hoofdbestemming ‘I’ kan worden beboet. Een subsidiabel landbouwperceel
met een subsidiabele teelt dat minstens tot en met 31 december 2022 een subsidiabel
landbouwperceel blijft, dat niet of voor minder dan 3 maanden voor andere dan niet
landbouwdoeleinden wordt gebruikt en in gebruik is voor de hoofdteelt móét met hoofdbestemming
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‘A’ worden aangegeven. Een perceel dat enkel in gebruik is voor de nateelt of winterteelt (dus na de
hoofdteelt) moet aangegeven worden met hoofdbestemming ‘I’.

2 COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
De combinatiemogelijkheden tussen de gewassen en de hoofdbestemmingen zijn weergegeven in de
fiche ‘Teeltcodes’ op de webpagina ‘Perceelsaangifte’.

3 LEES OOK
De fiche ‘Gewijzigde perceelsaangifte 2022’ bevat meer informatie over het activeren van
betalingsrechten door de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.
Op de webpagina ‘Basisbetaling’ vindt u de fiche ‘Betalingsrechten’.
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 vergrijgen’ 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.

pagina 4 van 4

hoofdbestemmingen – campagne 2022

11.03.2022

