
DEPARTEMENT  
LANDBOUW & VISSERIJ 

 www.vlaanderen.be/landbouw 

INDIENEN EN WIJZIGEN VAN DE VERZAMELAANVRAAG  

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Met de verzamelaanvraag zorgt u voor de registratie van uw percelen voor onder meer de toepassing 
van het Mestdecreet, voor het verkrijgen van de basisbetaling, om betalingsrechten uit de reserve, 
biocertificering, vergroeningspremie, premie jonge landbouwer, subsidies voor de agromilieumaatregelen 
en andere plattelandsmaatregelen aan te vragen en voor bepaalde acties in het kader van de 
Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit. Het is dus belangrijk dat u deze 
verzamelaanvraag tijdig en correct indient. Wijzigingen moet u steeds meteen melden aan de betrokken 
buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. 

 Uiterste indieningsdatum: zaterdag 30 april 2022; 
 Uiterste indieningsdatum voor Vlaamse interregionale landbouwer: zaterdag 30 april 2022; 
 Uiterste indieningsdatum voor Waalse interregionale landbouwer: zaterdag 30 april 2022. 
 
We onderscheiden verschillende periodes waarin u wijzigingen kunt indienen in Vlaanderen. Wijzigingen 
in de verschillende periodes hebben verschillende gevolgen voor behandeling en uitbetaling: 
 wijzigingen tot en met dinsdag 31 mei;  
 wijzigingen vanaf woensdag 1 juni tot en met maandag 31 oktober;  
 wijzigingen na 31 oktober.  

1 INDIENEN VAN DE VERZAMELAANVRAAG 

Het Departement Landbouw en Visserij werkt volledig digitaal. Dit houdt onder meer in dat de 
procedure voor het indienen van de verzamelaanvraag via het e-loket Landbouw en Visserij verloopt. 
Voor problemen bij het invullen van de elektronische verzamelaanvraag kunt u terecht op de infolijn 
van het e-loket. Het telefoonnummer van de infolijn van uw buitendienst vindt u onder de ’Bel ons’ van 
het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Op deze website kunt u onder ‘Help’ ook meer informatie 
vinden over het e-loket. Deze informatie is ook bereikbaar via de website www.lv.vlaanderen.be en 
door te klikken op de tab ‘E-loket – help’. 
 Het tijdig indienen van de verzamelaanvraag is belangrijk om kortingen op uw steun te voorkomen. 

De aanvraag kan na de uiterste indieningsdatum nog worden gewijzigd en aangevuld zodat ze met 
de realiteit in overeenstemming is. Het al dan niet aanvaarden van meegedeelde wijzigingen is 
afhankelijk van onder meer het tijdstip van melding, uitgevoerde controles, … 

http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://www.lv.vlaanderen.be/
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2 GEVOLGEN VAN HET TE LAAT INDIENEN VAN DE INITIËLE 
AANVRAAG IN 2022 

 Tot en met 25 mei : een vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse 
steunbedragen (basisbetaling, vergroeningspremie en eventueel de jonge landbouwertoeslag), de 
steun voor agromilieuverbintenissen en plattelandsmaatregelen beheerd door het Departement 
Landbouw en Visserij en de beheerovereenkomsten beheerd door de VLM en andere subsidies 
waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag.  

 Na 25 mei: geen uitbetaling van steun meer mogelijk.  
 Als aangifteplichtige in het kader van het Mestdecreet moet u uw verzamelaanvraag indienen ten 

laatste op zaterdag 30 april 2022. Hebt u geen verzamelaanvraag ingediend op 30 april of ontbreekt 
een inventaris van de percelen en objecten van een actieve exploitatie op 30 april, dan legt de VLM 
een administratieve boete op van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar bedraagt de VLM-boete 500 
euro. 

3 WIJZIGEN VAN UW AANVRAAG 

Als blijkt dat na het indienen van uw verzamelaanvraag nog niet alle gegevens correct zijn 
doorgegeven, dan kunt u deze aanpassen via twee mogelijkheden: 
 Bij voorkeur via het e-loket: www.landbouwvlaanderen.be; 
 Uitsluitend voor perceelsgegevens: indien u niet elektronisch kunt indienen, via het formulier 

‘Toevoegen, splitsen, wijzigen of schrappen van percelen’ te vinden op de webpagina ‘Extra 
formulieren’ of opvraagbaar bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. 

4 WIJZIGINGSPERIODES 

 Alle wijzigingen moeten steeds en onmiddellijk aan het Departement Landbouw en Visserij 
meegedeeld worden en uiteraard vóór controle of melding van controle. 

 Het al dan niet aanvaarden van meegedeelde wijzigingen is afhankelijk van onder meer het tijdstip 
van melding, uitgevoerde controles, … 

Naargelang de periodes, verschillen de voorwaarden: 

4.1 WIJZIGINGEN TOT EN MET 31 MEI 2022 

Wijzigingen aan de oorspronkelijke verzamelaanvraag moet u uiterlijk op dinsdag 31 mei melden aan het 
Departement Landbouw en Visserij. Deze wijzigingen worden zonder meer aanvaard, zonder verlaging 
van de uitbetaling op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen 
controle werd uitgevoerd of aangekondigd. 

http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8097
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8097
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U doet er goed aan uw aangifte volledig en correct gewijzigd te hebben ten laatste op deze uiterste 
wijzigingsdatum. Zo bent u zeker dat u door wijzigingen na deze datum geen steun verliest. Het is 
bijvoorbeeld toegelaten (tot uiterlijk 31 december) een bijkomende bestemming te verwijderen op een 
perceel (behalve wanneer het perceel werd gecontroleerd), maar deze bestemming op een ander perceel 
toevoegen na deze uiterste wijzigingsdatum, zal niet aanvaard worden voor betaling. 

4.2 WIJZIGINGEN VANAF 1 JUNI TOT EN MET 31 OKTOBER 2022 

Alle wijzigingen moeten meegedeeld worden zoals onder andere:  
 intekening; 
 gewas; 
 perceelsbestemming; 
 gebruik; 
 wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de naleving van de randvoorwaarden of de 

agromilieumaatregelen of andere plattelandsmaatregelen; 
 activatie van ecologisch aandachtsgebied (EAG) ongedaan maken omdat u het niet ter beschikking 

heeft. 

Van woensdag 1 juni tot en met maandag 31 oktober hangt het aanvaarden van een wijziging af van het 
type wijziging en of er eventueel controles (administratief of ter plaatse) op het dossier werden 
uitgevoerd. Een verhoging van de steun na 31 mei zal nooit worden aanvaard. Dit geldt ook voor de 
vergroeningspremie. 

Zo zal het activeren van bijkomend EAG niet aanvaard worden na 31 mei. Wisselen van percelen waar 
EAG groenbedekker uitgevoerd zal worden, kan wel na 31 mei en tot de uiterste inzaaidatum. Het is 
aangeraden voldoende EAG te activeren voor de uiterste wijzigingsdatum, om uiteindelijk zeker aan de 
vereiste oppervlakte EAG van 5% van uw aangegeven areaal bouwland te voldoen. 

Let op: Als u een perceel met premieaanvraag moet splitsen via het e-loket, moet u zeker na de uiterste 
wijzigingsdatum van 31 mei de splitstool gebruiken. Zo niet komen de nieuwe delen niet meer in 
aanmerking voor premie. Elk nieuw perceelnummer toegevoegd na 31 mei komt NIET in aanmerking 
voor premie als u de splitstool niet gebruikt. Samenvoegingen zijn niet meer mogelijk na 31 mei . 

Let op: De intekening van een perceel vergroten na 31 mei 2022 heeft geen verhoging van de 
aangegeven oppervlakte tot gevolg. Indien de grens tussen twee percelen verschuift, moet u ook 
gebruikmaken van de splitstool. Het perceel dat te groot werd getekend, moet gesplitst worden. 

Let op: Als een nateelt wordt gebruikt als EAG groenbedekker, gelden specifieke inzaai- en 
wijzigingsdata. Deze vindt u terug in de checklist groenbedekker. 

Let op voor volgende mestbankaspecten bij wijzigingen na 30 juni:  

 wijziging van hoofdteelt op een perceel waarop derogatie werd aangevraagd, zal door VLM niet 
worden weerhouden. 

 Voor wat betreft het gebruik op 1 januari, het gebruik op 31 mei, de gespecialiseerde 
productiemethode, de voorteelt en de hoofdteelt houdt de Mestbank rekening met de aangifte zoals 
gekend op 30 juni. Wijzigingen hiervan na 30 juni zullen door VLM niet worden weerhouden. Ook 
nieuwe percelen toegevoegd na 30 juni worden door VLM niet in rekening gebracht.  
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 Voor wat betreft de nateelt(en), het vanggewas en de inzaaiperiode van het vanggewas, houdt de 
Mestbank rekening met de aangifte zoals gekend op 31 oktober. Wijzigingen na 31 oktober zullen door 
VLM niet worden weerhouden voor de realisatie van het doelareaal. 

4.3 WIJZIGINGEN NA 31 OKTOBER 2022  

Wijzigingen ingediend na 31 oktober, moet u steeds staven met bewijsstukken. Zonder bewijsstukken 
worden wijzigingen na 31 oktober nooit aanvaard.  
Een aantal zaken kunnen wel nog worden gewijzigd tot en met 31 december 2022: 

 Wijzigingen van nateelten. Let op: deze wijzigingen van nateelt na 31 oktober worden niet 
weerhouden door VLM. Ook wijzigingen in het kader van EAG groenbedekker zullen na 31 oktober 
niet weerhouden worden.  

 Andere weilanden toevoegen: In het kader van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde 
zoogkoeienhouderij en de agromilieuverbintenissen voor het behoud van lokale rundvee- en 
schapenrassen, kunnen steeds extra adressen/locaties worden opgegeven op de pagina ‘Andere 
weilanden’ wanneer er dieren zullen lopen op percelen die u zelf niet aangeeft in uw 
verzamelaanvraag (inscharingspercelen in 2022 en 2023).  

 Een eerste aangifte voor een nieuwe landbouwer of een aangifte van een nieuwe overgenomen 
exploitatie  

 Het toevoegen van bijlagen, invullen van detail boomgaarden en paspoortplichtige planten.  
 Een bijkomende bestemming wissen.  
 Een nieuw perceel toevoegen. Als het perceel al in gebruik was op 31 mei zal er een sanctie 

onderaangifte worden toegepast. Het perceel zal sowieso niet in aanmerking komen voor steun of 
bemestingsrechten.  

5 WIJZIGEN VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Wijzigingen van identificatiegegevens kunt u altijd doorgeven aan de buitendienst. Wijzigingen van 
contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, GSM, fax) kunt u ook online op het e-loket doorgeven onder 
‘Mijn gegevens’ of onder ‘Landbouwergegevens raadplegen’. 
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6 OVERZICHT VAN ALLE INDIENINGS- EN WIJZIGINGSDATA 

Tabel: Uiterste indienings- en wijzigingsdata 

 Uiterste indieningsdatum 
Indiening met 
verlaging op 

betaling 

Indiening maar geen 
uitbetaling meer, geen 

toekenning van BR uit de 
reserve 

Eerste indiening 
Verzamelaanvraag 
Vlaanderen en/of Wallonië 

30 april 2022 
1 mei tot en met 
25 mei 2022 

Na 25 mei 2022 

Bezwaar erosiegevoeligheid 30 april 2022 - - 

Bezwaar ecologisch 
kwetsbaar blijvend grasland 

30 april 2022 - - 

Brede weersverzekering: 
Opgeven verzekeraar 

30 april 2022 - - 

Overdracht betalingsrechten 30 april 2022   

Wijziging verzamelaanvraag 31 mei 2022 - na 31 mei 2022 

Wijziging totaal van 
geactiveerde oppervlakte 
EAG 

31 mei 2022 - - 

Teeltmelding hennep 31 mei 2022   

MAP6 : Wijziging gebruik op 
1 januari en op 31 mei, 
opgegeven GPM, voorteelt 
en hoofdteelt 

30 juni 2022 - - 

Indienen originele 
certificeringsattesten 
hennepzaad 

30 juni 2022 voor hoofdteelt 
31 augustus 2022 voor nateelt 

  

Wijziging EAG 
groenbedekker (binnen de 
aangegeven EAG 
oppervlakte op 31 mei) 

Polders en duinen: 19 augustus 
2022 
Leemstreek: 30 september 
2022 
Zandleemstreek en andere: 
31 oktober 2022 

- 

 

 

 

- 

Vlas: Indienen Aankoop-
/verkoopcontract, 
verwerkingsverbintenis, 
looncontract 

15 september 2022  

Na 15 september: Geen 
uitbetaling en 
terugvordering VLS steun 
voorgaande 
verbintenisjaren. 

MAP 6: Wijziging nateelt, 
vanggewas en wijziging 
inzaaiperiode  

31 oktober 2022 - - 
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 Uiterste indieningsdatum 
Indiening met 
verlaging op 

betaling 

Indiening maar geen 
uitbetaling meer, geen 

toekenning van BR uit de 
reserve 

Wijziging 
inscharingspercelen 

31 december 2022 - - 

 

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. 

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. 


