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Het Departement Landbouw en Visserij (Departement LV) identificeert alle landbouwers in Vlaanderen. 
Deze identificatie is nodig om steun te kunnen aanvragen of zich in orde te stellen met verplichtingen en 
handelingen in het kader van de mestwetgeving en de biologische productie. 

1 REDENEN OM ZICH TE LATEN IDENTIFICEREN ALS 
LANDBOUWER BIJ HET DEPARTEMENT LV 

Enkel in de onderstaande gevallen moet u zich als landbouwer laten identificeren  
 u bent aangifteplichtig bij de VLM in het kader van het Mestdecreet. U bent aangifteplichtig als u : 

> minstens 2 ha landbouwgrond in gebruik hebt of 
> minstens 50 are groeimedium in gebruik hebt of 
> minstens 50 are permanent overkapte landbouwgrond in gebruik hebt of 
> op jaarbasis minstens 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen produceert of 
> 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 in de fiche 
‘GLB-actieve landbouwer’); 

 u wil niet-rechtstreekse steun aanvragen: 
> steun voor agromilieumaatregelen, hectaresteun voor biologische landbouw, steun voor 

bedrijfsadviezen via KRATOS, steun voor pre-ecoregelingen, subsidie brede weersverzekering 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 

> steun voor beheerovereenkomsten bij de VLM  
> 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 in de fiche ‘GLB-actieve landbouwer’). 

 NIEUW VANAF 2022: u wil uw bedrijf laten certificeren voor de biologische productie door een erkend 
controleorgaan.   

 U teelt een speciale teelt, bv. hennep, u vermeerdert zaaizaad of pootgoed.  
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U dient dan bovendien aan te geven op welke locatie u uw landbouwactiviteiten uitvoert. Per locatie 
registreert het Departement Landbouw en Visserij een exploitatie met bijhorend exploitatienummer.  
 
Wie zich voor het eerst identificeert als landbouwer bij het Departement LV moet verplicht jaarlijks 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, hoeft u slechts éénmalig uw percelen in gebruik aan te 
geven via de verzamelaanvraag. tenzij uw eventuele steunaanvragen een jaarlijkse aangifte vereisen.  
Als u percelen wil laten certificeren voor de biologische productie moet u jaarlijks een 
verzamelaanvraag indienen, ook als u niet-aangifteplichtig zou zijn in het kader van de mestwetgeving. 
 
In alle andere gevallen kan u zich niet laten identificeren als landbouwer. 
  

2 WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS IK ME IDENTIFICEER ALS 
LANDBOUWER BIJ HET DEPARTEMENT LV? 

 Elke landbouwer 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’ op onze webpagina ‘Identificatie’ 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 ‘Interregionale 
landbouwers’. 

3 BETEKENT MIJN IDENTIFICATIE ALS LANDBOUWER 
AUTOMATISCH DAT IK EEN ‘GLB-ACTIEVE LANDBOUWER’ 
BEN IN KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE 
LANDBOUWBELEID (GLB)? 

 Neen. Als u geïdentificeerd bent als landbouwer bij het Departement LV, betekent dit niet dat u 
automatisch ‘actieve landbouwer’ bent in het kader van het GLB. Dit laatste is een vereiste om 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3623
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025667&param=inhoud
https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Achtergrond/Brochures-Mestbank/startersbrochure/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/4568
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/4568


 

pagina 3 van 3  Fiche Identificatie als landbouwer - campagne 2022 1.02.2022 

rechtstreekse betalingen en bepaalde andere subsidies te kunnen ontvangen. U kan immers als 
landbouwer toch in de categorie van ‘niet GLB-actieve landbouwer’ vallen. (zie fiche ‘GLB-actieve 
landbouwer’) 

 Als u een ‘niet GLB-actieve landbouwer’ bent dan kan u geen rechtstreekse betalingen ontvangen 
(zie hierboven). Ook bepaalde niet-rechtstreekse betalingen (hectaresteun voor biologische 
landbouw, bedrijfsadvies via KRATOS, LV-agromilieumaatregelen, VLM-beheerovereenkomsten, 
subsidie brede weersverzekering, inkomenscompensatiepremie en onderhoudssubsidie voor 
bebossing en pre-ecoregelingen) 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 fiche GLB-actieve landbouwer 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. 

4 WAAR VIND IK MEER INFORMATIE? 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij 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 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. 

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

