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Vlaanderen en Wallonië beslissen afzonderlijk over de invoering en invulling van bepaalde 
steunregelingen. Hierdoor zijn er sterke verschillen merkbaar tussen de toepassing van het Vlaamse en 
het Waalse landbouwbeleid. Voor landbouwers die in beide regio’s actief zijn (‘interregionale 
landbouwers’) zijn er specifieke afspraken gemaakt. Als u een interregionale landbouwer bent, is het 
belangrijk hiermee rekening te houden. 

1 INTERREGIONALE LANDBOUWER 

U bent een interregionale landbouwer als u een exploitatie of percelen heeft in het ene gewest, en 
tegelijk ook één of meerdere percelen of exploitaties heeft in het andere gewest. Of u een interregionale 
landbouwer bent, kan van jaar tot jaar veranderen. 

2 VLAAMSE OF WAALSE INTERREGIONALE LANDBOUWER 

U heeft als interregionale landbouwer slechts één klantnummer dat zowel bij de Vlaamse als de Waalse 
instanties gekend is. Uw exploitatie bepaalt of u een Vlaamse of een Waalse interregionale landbouwer 
bent. Als u exploitaties heeft in beide gewesten is uw correspondentieadres bepalend. 
 Al uw exploitaties liggen in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijke Gewest?  

 U bent een Vlaamse interregionale landbouwer en uw beherende organisatie is het Departement 
Landbouw en Visserij. 

 U heeft exploitaties in beide regio’s en uw correspondentieadres ligt in het Vlaamse of Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest?  

 U bent een Vlaamse interregionale landbouwer en uw beherende organisatie is het Departement 
Landbouw en Visserij. 

 Al uw exploitaties liggen in het Waalse Gewest? 

 U bent een Waalse interregionale landbouwer en uw beherende organisatie is DGARNE, 
Département des Aides. 

 U heeft exploitaties in beide regio’s en uw correspondentieadres ligt in het Waalse Gewest?  
 U bent een Waalse interregionale landbouwer en uw beherende organisatie is DGARNE, 

Département des Aides. 

Het is belangrijk te weten of u als Vlaamse of Waalse interregionale landbouwer beschouwd wordt. Het 
kan namelijk voor bepaalde premies tot aanzienlijke verschillen leiden. Hieronder worden de 
belangrijkste verschillen toegelicht. 



pagina 2 van 6 Interregionale landbouwer –campagne 2022 1.02.2022 

3 ALGEMENE REGEL VOOR NALEVEN VOORWAARDEN  

Voor interregionale landbouwers zijn afspraken gemaakt op basis van een algemene regel. Daarin wordt 
een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgebonden en perceelsgebonden zaken.  

Voorwaarden/bepalingen 
zijn… 

Algemene regel Voorbeeld 

bedrijfsgebonden 
= verbonden aan de 
individuele landbouwer 

Vlaamse interregionale landbouwer 
voldoet aan voorwaarden opgesteld 
door Vlaanderen. Waalse 
interregionale landbouwer voldoet 
aan voorwaarden opgesteld door 
Wallonië. 

Bv: Voor het verkrijgen van de betaling 
voor jonge landbouwers moet u als 
Vlaamse interregionale landbouwer een 
aanvraag indienen in Vlaanderen en 
voldoen aan de Vlaamse voorwaarden.  

Perceelsgebonden 
= verbonden aan de 
percelen 

Ongeacht of u Vlaamse of Waalse 
interregionale landbouwer bent, 
gelden de regels opgesteld door het 
gewest waarin het perceel gelegen is. 

Bv.: Als u in het kader van de vergroening 
ecologisch aandachtsgebied (EAG) aanlegt 
op Vlaamse percelen, moet u de Vlaamse 
regels volgen. 

4 BETALINGSRECHTEN ACTIVEREN IN 2022 

Als interregionale landbouwer is het mogelijk dat u zowel over Vlaamse als over Waalse 
betalingsrechten beschikt.  
 Aan de hand van percelen gelegen in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijke Gewest kunt u Vlaamse 

betalingsrechten activeren. Hiervoor moet u het Vlaamse deel van de verzamelaanvraag tijdig 
indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. NIEUW is dat vanaf verzamelaanvraag 2022 de 
basisbetaling wordt uitbetaald aan de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt. Dus enkel percelen in 
gebruik voor de hoofdteelt kunnen gebruikt worden voor de activatie van betalingsrechten. (meer 
info zie fiche NIEUW en gewijzigde perceelsaangifte 2022). 

 Aan de hand van percelen gelegen in het Waals Gewest kunt u Waalse betalingsrechten activeren. 
Hiervoor moet u het Waalse deel van de verzamelaanvraag tijdig indienen bij DGARNE, Département 
des Aides. 

 Een Vlaamse interregionale landbouwer moet steeds een verzamelaanvraag indienen in Vlaanderen 
om zijn Waalse betalingsrechten te kunnen laten uitbetalen (zie verder onder ‘Indienen 
verzamelaanvraag’). 
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5 AANVRAAG BETALINGSRECHTEN UIT DE VLAAMSE 
RESERVE 

Zowel Vlaamse als Waalse interregionale starters of jonge starters kunnen in 2022 voor percelen in het 
Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijke Gewest een aanvraag indienen voor het verkrijgen van Vlaamse 
betalingsrechten uit de Vlaamse reserve. Deze aanvraag verloopt via het Vlaamse deel van de 
verzamelaanvraag. U moet hierbij wel voldoen aan de Vlaamse voorwaarden. Zowel Vlaamse als Waalse 
elementen (bijvoorbeeld diploma) worden in rekening gebracht om te bekijken of u aan deze 
voorwaarden voldoet. Omgekeerd geldt hetzelfde voor rechten uit de Waalse reserve. 

6 HERVERDELENDE BETALING 

Deze betaling is enkel in Wallonië van toepassing en kan dus enkel toegekend worden als aanvullende 
betaling op Waalse betalingsrechten. Vlaamse interregionale landbouwers die Waalse betalingsrechten 
activeren op Waalse gronden, komen voor deze aanvullende betaling in aanmerking als ze voldoen aan 
de Waalse voorwaarden.  

7 NALEVEN VERGROENINGSVOORWAARDEN 

 Om te bepalen of u al dan niet één of meerdere vergroeningsacties (blijvend grasland, 
gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied) moet uitvoeren, zijn Europese drempels en 
uitzonderingscategorieën vastgelegd. Deze drempels en uitzonderingscategorieën worden berekend, 
rekening houdend met zowel uw Vlaamse of Brusselse als Waalse percelen. 

 Opdat de administratie de berekeningen in het kader van de vergroening zou kunnen uitvoeren, is 
het verplicht om als interregionale landbouwer al uw percelen en dus beide delen van de 
verzamelaanvraag in te dienen. Dit is ook het geval als u geen betalingsrechten en slechts een klein 
areaal in gebruik heeft in de andere regio. 

 Bijvoorbeeld: u heeft 10 ha bouwland gelegen in Vlaanderen en 6 ha bouwland gelegen in 
Wallonië. U heeft in totaal meer dan 15 ha bouwland. U bent verplicht om minstens twee 
verschillende gewassen te telen voor gewasdiversificatie en om 0,8 ha ecologisch aandachtsgebied 
aan te leggen (5% van het totale areaal bouwland, 16 ha in dit voorbeeld). 

 Voor gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebied wordt dit op bedrijfsniveau berekend of u 
voldoet. Daarvoor moeten de teelten en percelen uit de verschillende gewesten worden samengeteld. 
Omdat de aangifte in de beide gewesten niet rechtstreeks met elkaar worden uitgewisseld, kan voor 
interregionale landbouwers geen definitieve berekening worden gemaakt binnen uw Vlaamse 
aangifte. De opmerkingen of u voldoet gelden dus alleen op het Vlaamse gekende gedeelte. Als 
interregionale landbouwer moet u zelf beide aangiftes naast elkaar leggen en zelf bekijken of u voor 
gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied voldoet. 



pagina 4 van 6 Interregionale landbouwer –campagne 2022 1.02.2022 

 Het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) kunt u zowel op Vlaamse, Brusselse als Waalse 
percelen. Als u EAG op Vlaamse/Brusselse percelen aanlegt, dan moet u voldoen aan de Vlaamse 
voorwaarden en wordt het EAG in rekening gebracht volgens de Vlaamse regels. Omgekeerd geldt 
hetzelfde voor EAG op Waalse percelen. 

 Bijvoorbeeld: u legt 200 m akkerrand op Vlaamse percelen en 100 m akkerrand op Waalse percelen 
aan. De 200 m akkerrand moet voldoen aan de Vlaamse voorwaarden bij dit type EAG en telt mee 
volgens de Vlaamse keuzes voor het gebruik van de omzettings- en de wegingsfactor. De 100 m 
akkerrand op Waalse percelen moet voldoen aan de Waalse voorwaarden bij dit type EAG en telt 
mee volgens de Waalse keuzes voor het gebruik van de omzetting- en wegingsfactor. 

 Als u beschikt over blijvend grasland, dan moet u dit in stand houden volgens de regels van het 
gewest waar het zich bevindt. Blijvend grasland op percelen in het Vlaamse en Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest moet u in stand houden volgens de Vlaamse regels. Omgekeerd geldt 
hetzelfde voor blijvend grasland op percelen in het Waals Gewest. 

8 BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS 

Als Vlaamse interregionale landbouwer kunt u ook in 2022 via uw Vlaams deel van de 
verzamelaanvraag een aanvraag indienen voor de betaling voor jonge landbouwers. U moet hierbij 
voldoen aan de Vlaamse voorwaarden. Zowel Vlaamse als Waalse elementen (bijvoorbeeld diploma) 
tellen mee om te bekijken of u aan deze voorwaarden voldoet. U kunt deze extra betaling ontvangen 
voor elk geactiveerd betalingsrecht (tot maximaal oppervlakte-equivalent van 90 ha), ongeacht of het 
gaat om Vlaamse of Waalse betalingsrechten. Omgekeerd geldt hetzelfde voor Waalse interregionale 
landbouwers. Waalse landbouwers moeten deze bijkomende betaling aanvragen in het Waalse deel van 
hun verzamelaanvraag. 

U moet deze premie jaarlijks aanvragen. Dus ook als u in de voorbije jaren een aanvraag heeft ingediend 
die goedgekeurd is, en u in de komende jaren nog in aanmerking komt, moet u in deze volgende jaren 
expliciet een aanvraag tot betaling voor jonge landbouwers indienen via de verzamelaanvraag. 

9 GEKOPPELDE STEUNPREMIE 

9.1 PREMIE VOOR HET BEHOUD VAN DE GESPECIALISEERDE 

ZOOGKOEIENHOUDERIJ (VLAAMSE PREMIE) 

Enkel Vlaamse (interregionale) landbouwers kunnen een aanvraag voor de Vlaamse premie voor 
instandhouding van de zoogkoeienhouderij indienen als ze voldoen aan de Vlaamse regels. U kunt de 
premie krijgen voor alle zoogkoeien op het bedrijf, ongeacht of het gaat om dieren uit een Vlaams of 
Waals beslag.  
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9.2 PREMIE VOOR DE PRODUCTIE VAN VLEESKALVEREN (VLAAMSE 

PREMIE) 

Deze premie wordt enkel in Vlaanderen toegekend. Enkel Vlaamse (interregionale) landbouwers kunnen 
een aanvraag voor de premie voor kalveren indienen als ze voldoen aan de Vlaamse regels.  

9.3 WAALSE PREMIES VOOR DIEREN  

Enkel Waalse (interregionale) landbouwers kunnen een aanvraag voor deze premies indienen als ze 
voldoen aan de Waalse regels. U kunt de premie krijgen voor alle dieren op het bedrijf, ongeacht of het 
gaat om dieren uit een Vlaams of een Waals beslag.  

10 SUBSIDIES IN HET KADER VAN 
PLATTELANDSONTWIKKELING 

Inzake plattelandsontwikkeling stellen Vlaanderen en Wallonië elk een apart programma op, met 
maatregelen waarvoor u kunt intekenen ongeacht of u een Vlaamse of een Waalse interregionale 
landbouwer bent. In Vlaanderen komen voor de perceelsgebonden maatregelen alleen Vlaamse percelen 
in aanmerking. Voor de maatregel ‘Behoud van lokale veerassen’ komen alleen dieren van landbouwers 
waarvoor het Vlaamse Gewest als authentieke bron bevoegd is in aanmerking. 

11 INDIENEN VERZAMELAANVRAAG  

 Als Vlaamse of Waalse interregionale landbouwer dient u zowel een Vlaams als een Waals deel van uw 
verzamelaanvraag in bij de respectievelijke instanties. Dit geldt ook als u als Vlaamse interregionale 
landbouwer uitsluitend over Waalse percelen (en Waalse betalingsrechten) beschikt. De indieningsdatum 
van uw Vlaams deel bepaalt of uw Waalse betalingsrechten kunnen worden betaald.  
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 Vlaamse landbouwer: het Vlaamse en Waalse deel van de verzamelaanvraag moet ingediend worden 
uiterlijk op 30 april 2022. 

 Waalse landbouwer: het Vlaamse en Waalse deel van de verzamelaanvraag moet ingediend worden 
uiterlijk op 30 april 2022. 

12 MEER INFORMATIE  

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU-gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB)) 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’. 

Voor bijkomende informatie over de Waalse regels en voorwaarden kunt u terecht op de website van 
de Waalse landbouwadministratie (http://agriculture.wallonie.be/pac).  

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/node/8060
http://agriculture.wallonie.be/pac

