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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Departement Landbouw en Visserij (Departement LV) identificeert alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen
aan de hand van een landbouwernummer. Dit landbouwernummer is nodig om steun te kunnen aanvragen of
zich in orde te stellen met verplichtingen en handelingen in het kader van de mestwetgeving.
De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is onder meer gericht op een eerlijkere
verdeling van de beschikbare financiële middelen. Daarom besliste de Europese Commissie om enkel nog directe
inkomenssteun te geven aan ‘GLB-actieve landbouwers’.

Wie moet zich laten identificeren als landbouwer bij het Departement LV?
Elke land- en/of tuinbouwer moet zich identificeren bij het Departement LV. Hij moet bovendien aangeven op
welke locatie hij zijn landbouwactiviteiten uitvoert. Het Departement LV registreert wie waar exploiteert en de
landbouwer krijgt hierdoor een landbouwernummer met één of meerdere exploitatienummers.
U hebt een landbouwernummer nodig bij het Departement LV in volgende situaties:
 u bent aangifteplichtig bij de VLM in het kader van het Mestdecreet. U bent aangifteplichtig als u als
landbouwer:
o minstens 2 ha landbouwgrond in gebruik hebt of
o minstens 50 are groeimedium in gebruik hebt of
o minstens 50 are permanent overkapte landbouwgrond in gebruik hebt of op jaarbasis minstens
300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen produceert of
o meer dan 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen opgeslagen hebt;
 u bent niet-aangifteplichtig bij de VLM, maar u wil wel mest aan- of afvoeren of een inscharingscontract
afsluiten.;
 u wil rechtstreekse steun aanvragen bij het Departement LV voor betalingsrechten, vergroening, jonge
landbouwersteun, premie voor de productie van vleeskalveren of premie voor het behoud van de
gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.;

Let op! Om rechtstreekse betalingen te ontvangen mag u niet in de categorie van de ‘niet GLB-actieve
landbouwers’ vallen zoals gedefinieerd door de Europese Commissie (meer uitleg hierover verder in deze fiche);

 u wil niet-rechtstreekse steun aanvragen:
o steun voor agromilieumaatregelen, hectaresteun voor biologische landbouw, steun voor bedrijfsadviezen
via KRATOS of steun bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Let op! Voor VLIF-vestigingssteun mag u zich pas na aanvraag én kennisgeving door VLIF als landbouwer
identificeren bij het Departement LV

o steun voor beheerovereenkomsten bij de VLM
o steun voor bebossing van landbouwgrond bij het ANB

Let op! Ook om bepaalde vormen van niet-rechtstreekse betalingen te ontvangen mag u niet in de
categorie van de ‘niet GLB-actieve landbouwers’ vallen zoals gedefinieerd door de Europese Commissie
(meer uitleg hierover verder in deze fiche).

Wie zich voor het eerst identificeert als landbouwer bij het Departement LV moet verplicht een verzamelaanvraag
indienen met de percelen die hij in gebruik heeft. Als u niet-aangifteplichtig bent en u vraagt hiervoor een
vrijstelling aan bij de VLM, en als uw eventuele steunaanvragen geen jaarlijkse aangifte vereisen van de percelen
via de verzamelaanvraag, dan hoeft u de daaropvolgende jaren geen verzamelaanvraag meer in te dienen.
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Wat zijn de gevolgen als ik me identificeer als landbouwer bij het Departement LV?


Elke landbouwer met een landbouwernummer bij het Departement LV moet voldoen aan de voorwaarden
van het autonome beheer van een land- of tuinbouwbedrijf en moet zich ervan bewust zijn dat hij niet
kunstmatig voorwaarden mag creëren waardoor hij voordelen zou kunnen krijgen. Meer informatie vindt u in
de brochure ‘Toelichting bij het autonome beheer’ of in het Ministerieel besluit betreffende het autonome
beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van voorwaarden om voordeel te
verkrijgen van 15 juni 2016.



De gegevens van elke landbouwer geregistreerd bij het Departement LV worden uitgewisseld met de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM). Zij gebruiken de gegevens van de landbouwers in het kader van de mestwetgeving
en bij het afsluiten van een beheerovereenkomst. Meer informatie vindt u in de startersbrochure van de VLM
en in de folders met de verschillende beheerpakketten 'beheerovereenkomsten'.



De gegevens van elke landbouwer geregistreerd bij het Departement LV worden uitgewisseld met de Waalse
tegenhanger van het Departement LV, DGARNE (Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement). Vooral voor interregionale landbouwers is het goed om weten dat zowel het
Departement LV als DGARNE hetzelfde landbouwernummer gebruiken. Meer info voor interregionale
landbouwers vindt u in de fiche ‘Aandachtspunten voor interregionale landbouwers’.

Betekent een landbouwernummer automatisch dat ik een ‘GLB-actieve landbouwer’ ben in kader
van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)?
 Neen. Als u een landbouwernummer hebt, betekent dit niet dat u automatisch ‘actieve landbouwer’ bent in het
kader van het GLB. Dit laatste is een vereiste om rechtstreekse betalingen te kunnen ontvangen. U kan immers
een landbouwernummer hebben maar toch in de categorie van ‘niet GLB-actieve landbouwer’ vallen.
 Als u een ‘niet GLB-actieve landbouwer’ bent dan kan u geen rechtstreekse betalingen ontvangen (zie
hierboven). Ook bepaalde niet-rechtstreekse betalingen (vestigingssteun voor jonge landbouwers, hectaresteun
voor biologische landbouw, bedrijfsadvies via KRATOS, LV-agromilieumaatregelen, VLM-beheerovereenkomsten,
niet-productieve investeringssteun, inkomenscompensatiepremie en onderhoudssubsidie voor bebossing en
steun voor oprichting van producentenorganisaties) kan u in dat geval niet ontvangen. U kan eventueel wel
andere niet-rechtstreekse steun aanvragen en handelingen doen in kader van de mestwetgeving.
 Uit de definitie hieronder kan u afleiden of u al dan niet tot de categorie van de ‘niet GLB-actieve landbouwers’
behoort. Het begrip ‘niet GLB-actieve landbouwer’ werd in het leven geroepen door Europa om te vermijden
dat landbouwsteun zou worden uitbetaald aan natuurlijke of rechtspersonen die niet of nauwelijks aan
landbouw doen.
‘Niet GLB-actieve landbouwers’ worden als volgt gedefinieerd:
 landbouwers van wie het landbouwareaal voor de helft of meer bestaat uit natuurlijke graslanden en die op
minder dan 75% van hun natuurlijke graslanden de minimumactiviteit uitvoeren (meer info over
minimumactiviteit vindt u in de fiche ‘Subsidiabiliteit van landbouwareaal’).
Natuurlijke graslanden = gronden met ruige grassen, grassen met een belangrijke aanwezigheid van
mossen, kruidachtige gewassen of andere weinig voedzame grassoorten, of ouder weidegras met een
zekere graad van veronkruiding.


uitbaters van vastgoeddiensten, uitbaters van permanente sport- en recreatiegebieden en uitbaters van
luchthavens, spoorwegdiensten en waterwerken, in hoofd- of nevenactiviteit, behoudens tegenbewijs.
Tegenbewijs leveren kan bij uw buitendienst, door:
o Hetzij aan te tonen dat de jaarlijkse rechtstreekse betalingen minimaal 5% bedragen van de inkomsten
die u als uitbater haalt uit niet-landbouwactiviteiten.
o Hetzij aan te tonen dat uw landbouwactiviteiten significant zijn. Hiervoor moet u als uitbater aantonen
dat de totale inkomsten uit landbouwactiviteiten ten minste 1/3 bedragen van de totale inkomsten.
o Hetzij aan te tonen dat uw voornaamste bedrijfs- of ondernemingsdoel de uitoefening van een
landbouwactiviteit is.
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Landbouwers die permanente sport- en recreatiegronden hebben aangelegd in het kader van de verbreding of
diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet-agrarische activiteiten, zoals hoevetoerisme, hoevekamperen,
boerengolf en teambuildingspelen, worden voor de toepassing van dit artikel niet beschouwd als uitbaters van
permanente sport- en recreatiegronden.

Waar vind ik meer informatie?
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u onder 'informatiefiches per onderwerp - 2017'
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 terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.

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
bekomen” 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.
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