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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst): 

(1) 18/02/2022: tekst verwijderd: “(en eventueel een aantal percelen voor vergroening en agromilieumaatregelen)” 

(2) 18/02/2022: onder 7.1 teeltcodes toegevoegd 

(3) 22/03/2022: onder 7.1  omschrijving aangepast voor teeltcode 396 

 

Vanaf 18 februari is de verzamelaanvraag 2022 voor land- en tuinbouwers beschikbaar. Hieronder volgt 
een korte beschrijving van de nieuwigheden in de verzamelaanvraag 2022. 

1 BASISBETALING TOEGEKEND AAN LANDBOUWER DIE 
HOOFDTEELT VERBOUWT 

Tot en met 2021 werd de basisbetaling en de vergroening uitbetaald aan de landbouwer die de 
betalingsrechten in bezit had en de gebruiker was van subsidiabele percelen op de uiterste 
indieningsdatum.  

Vanaf verzamelaanvraag 2022 wordt de basisbetaling en de vergroening uitbetaald aan de landbouwer 
die de hoofdteelt verbouwt. Dus enkel percelen in gebruik voor de hoofdteelt kunnen gebruikt worden 
voor de activatie van betalingsrechten. Dit zijn de percelen die volgens de verzamelaanvraag in gebruik 
zijn op 31 mei. De betalingsrechten (1) moeten echter ter beschikking zijn van de landbouwer op de 
uiterste indiendatum van de verzamelaanvraag. Concreet zal het niet meer mogelijk zijn dat de ene 
landbouwer het perceel aangeeft voor activatie van de betalingsrechten en dat het perceel nadien 
wordt overgenomen door een andere landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.  

Schematisch overzicht: 

 Gebruiker perceel op 1/1 

Gebruiker perceel op 
30/4 (uiterste 

indieningsdatum 
verzamelaanvraag) 

Landbouwer die de 
hoofdteelt verbouwt 

(peildatum 31/05) 

Tot en met 2021 
is verantwoordelijke 

bemesting 
kan betalingsrecht 

activeren 
is verantwoordelijk 
voor de hoofdteelt 

Vanaf 2022 
is verantwoordelijke 

bemesting 
- 

is verantwoordelijk 
voor de hoofdteelt EN 
kan betalingsrechten 
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 Gebruiker perceel op 1/1 

Gebruiker perceel op 
30/4 (uiterste 

indieningsdatum 
verzamelaanvraag) 

Landbouwer die de 
hoofdteelt verbouwt 

(peildatum 31/05) 

activeren die in gebruik 
zijn op 30/4 

2 GEVOLGEN VAN DE GEWIJZIGDE PERCEELSAANGIFTE 

De gewijzigde perceelsaangifte heeft op een aantal vlakken een gevolg. De gevolgen worden hieronder 
kort opgesomd. Meer uitgebreide informatie over deze gevolgen of antwoorden op veel gestelde vragen, 
vindt u op de website op de pagina ‘Perceelsaangifte’ in de fiches ‘Gewijzigde perceelsaangifte’ en 
‘Veelgestelde vragen gewijzigde perceelsaangifte’. 

 TE WEINIG OPPERVLAKTE VOOR ACTIVEREN BETALINGSRECHTEN  

Indien u door deze wijziging te weinig oppervlakte heeft voor activatie van al uw betalingsrechten, 
kunt u betalingsrechten verhuren aan een andere landbouwer voor een zelf gekozen periode. Na het 
beëindigen van de verhuurperiode komen de rechten automatisch terug bij de verhuurder. 

 VERSCHUIVING VAN VERGROENINGSEISEN  

De landbouwer die de hoofdteelt verbouwt, moet toezien op het voldoen aan de gewasdiversificatie, 
het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied en het behouden van blijvend grasland. Voordien was 
dit de verantwoordelijkheid van degene die de betalingsrechten activeerde ongeacht of hij ook de 
gebruiker was van het perceel voor de hoofdteelt.  

 TIJDELIJKE SCHRAPPEN VAN PERCELEN 

Een perceel dat tijdelijk (voor de duur van teeltseizoen) door een andere landbouwer wordt gebruikt 
voor het verbouwen van de hoofdteelt, kunt u in uw verzamelaanvraag 2022 schrappen met de 
schrappingscode ‘TVP’ (‘Tijdelijk verhuurd perceel’). Het perceel zal automatisch het volgende jaar 
opnieuw voorgedrukt worden in uw verzamelaanvraag 2023. 

Deze code werd voorzien om het tijdelijk gebruik van percelen voor cultuurcontracten voor bv. 
aardappelen en vlas, administratief eenvoudiger te maken. 

3 30 APRIL BLIJFT BELANGRIJKE DATUM 

Ook met de gewijzigde perceelsregistratie, blijft de datum van 30 april belangrijk voor een aantal zaken.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte
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30 april blijft de datum voor: 

 Uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag; 
 Het in bezit hebben van de betalingsrechten die u in 2022 wil activeren (overname/overdracht moet 

zijn afgerond) als u de hoofdteelt verbouwt; 
 Het aanvragen van de premie jonge landbouwer; 
 Het aanvragen van betalingsrechten uit de reserve; 
 Het aanvragen van subsidies voor agromilieumaatregelen. 
 Het in gebruik hebben van percelen voor een aantal agromilieumaatregelen zoals mechanische 

onkruidbestrijding, teelt van vlinderbloemigen, verwarringstechniek in de fruitteelt, hectaresteun 
voor biologische productiemethode. 

 Biologische productiemethode: 
 Het perceel moet aangemeld zijn op 30 april om in aanmerking te komen voor hectaresteun. 

Indien de omschakeling pas na 30 april gebeurt, heeft u geen recht op HOB-subsidie in de huidige 
campagne. 

 Voor controlekosten bio moet u uiterlijk op 30 april een kennisgeving gedaan hebben bij het 
Departement Landbouw en Visserij als bio-landbouwer. Als u pas later op het jaar bio-landbouwer 
wordt, komt u niet in aanmerking voor terugbetaling controlekost voor de huidige campagne. 

 Het in eigen gebruik hebben van een perceel bij het activeren van bepaalde EAG-types zoals 
boslandbouw, subsidiabele strook langs bosrand met productie, groenbedekking en stikstofbindende 
gewassen. 

 Het aanvragen van de subsidie bredeweersverzekering en het doorgeven van de naam van de 
verzekeraar (bindend op 30 april). 

4 DALING WAARDE BETALINGSRECHTEN 2022 

Daar waar in 2020 en 2021 nog een ophoging was van de eenheidswaarden, zal er in 2022 een daling 
van ongeveer 2% zijn ten opzichte van de eenheidswaarde van 2019 ten gevolge van een lager 
beschikbaar Europees budget. 

5 REGISTRATIE VAN BIO-TELERS EN BIO-PERCELEN 

Vanaf 2022 moeten alle bio-landbouwers zich verplicht als landbouwer registreren bij het Departement 
Landbouw en Visserij en jaarlijks een perceelsaangifte via de verzamelaanvraag indienen. Enkel percelen 
die in de verzamelaanvraag werden aangegeven, zullen door de Bio controleorganen kunnen 
gecertificeerd worden. Zie ook fiche ‘Wie moet de verzamelaanvraag indienen?’ op de pagina 
‘Perceelsaangifte’ voor meer informatie.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte
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6 MOGELIJKHEID TOT AANVRAGEN STEUN VOOR PRE-
ECOREGELINGEN  

Voorafgaand aan het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) waar verschillende 
ecoregelingen zullen worden aangeboden, zullen actieve landbouwers in 2022 reeds kunnen deelnemen 
aan pre-ecoregelingen. De subsidie voor de pre-ecoregelingen kan aangevraagd worden via de 
verzamelaanvraag en ze hebben allemaal een looptijd van één jaar. De verbintenissen en meer 
informatie kunt u vinden in de betrokken fiches op de pagina van de pre-ecoregelingen.  

De pre-ecoregelingen in 2022 zijn: 

 Inzaai van productief kruidenrijk grasland (perceelsgebonden maatregel); 
 Ecologisch beheerd grasland (perceelsgebonden maatregel); 
 Inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten (perceelsgebonden): 
 Precisielandbouw:  

 Automatisch aansturen van machines via (RTK-)GPS (maatregel op bedrijfsniveau); 

 Plaatsspecifiek bekalken op basis van een recent aangemaakte taakkaart (perceelsgebonden 
maatregel); 

 Verhogen Organisch koolstofgehalte op bouwland (maatregel op bedrijfsniveau); 
 Voedermanagement bij melkvee (onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Regering). 

7 NIEUWE CODES IN 2022 

 NIEUWE/GEWIJZIGDE TEELTCODES (2) 

Nieuwe of gewijzigde teeltcodes  Teeltcode 2021 Teeltcode 2022 

Biologische niet-landbouwgrond - 17 

Goudsbloem - 47 

Deder/Huttentut - 48   

Kikkererwten - 933 

Linzen - 934 

Tuinbonen (veldbonen vallen niet meer onder deze code) 52 52 

Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) 902 907 

Aardappelen (hoevepootgoed) 902 908 

Wintervlas (vezel en industriële toepassingen)  923 

Wintervlas (olievlas)  451 
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Nieuwe of gewijzigde teeltcodes  Teeltcode 2021 Teeltcode 2022 

Andere meerjarige kruiden – industrie - 858 

Andere meerjarige kruiden – vers - 8581 

Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt (3) - 396 

Vanaf 2022 zijn er nieuwe teeltcodes voor het aangeven van aardappelpootgoed. Meer informatie over 
gecertificeerd pootgoed en hoevepootgoed vindt u op de pagina ‘Perceelsaangifte’ in de fiche ‘Extra info 
over teeltcodes’ 

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte#teeltcodes
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Ook voor het aanvragen van steun voor pre-ecoregelingen worden nieuwe teeltcodes opgenomen of 
bepaalde teeltcodes gewijzigd. 

Nieuwe/gewijzigde  teeltcodes in kader van de pre-
ecoregelingen 

Teeltcode 2021 Teeltcode 2022 

Voedererwten (winterteelt) 51 511 

Voedererwten (zomerteelt) 51 512 

Winterveldbonen 52 521 

Zomerveldbonen 52 522 

Drooggeoogste erwten - 513 

Drooggeoogste Vicia-bonen -  523 

Drooggeoogste Phaseolus-bonen -  524 

Mengteelt wintertarwe of triticale met vlinderbloemige 
winterteelt 

541 395 

Mengteelt andere wintergranen met vlinderbloemige 
winterteelt 

542 391  

Mengteelt zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt 542 392  

 NIEUWE BIJKOMENDE BESTEMMINGEN 

Voor de pre-ecoregelingen die op perceelsniveau moeten worden aangegeven, worden nieuwe 
bijkomende bestemmingen voorzien.  

Nieuwe bijkomende bestemmingen in kader van de pre-ecoregelingen 
Bijkomende 
bestemming 

Inzaai productief kruidenrijk grasland EKG 

Ecologisch beheerd grasland EEG 

Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelt EET 

Toepassen precisielandbouw – plaatsspecifiek bekalken EPK 
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 NIEUWE GESPECIALISEERDE PRODUCTIEMETHODE 

Nieuwe gespecialiseerde productiemethode GPM 2022 

Vrije uitloop voor pluimvee of varkens UIT 

Loods met teelt in vollegrond (geen verharde vloer) LVG 

 NIEUWE SCHRAPPINGSCODE 

Nieuwe code voor schrappen van percelen  Code  2022 

Tijdelijk verhuurd perceel (keert automatisch terug naar de verhuurder het 
volgende jaar) 

TVP 

 

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. 


