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 Referentieoppervlakte: de maximale perceelsoppervlakte berekend door het grafisch systeem op basis 
van de intekening van de percelen of via opmetingen ter plaatse. 

 Aangegeven (gewas)oppervlakte: de werkelijke beteelde/ingezaaide/gebruikte oppervlakte van het 
perceel zonder niet-subsidiabele elementen. 

1 REFERENTIEOPPERVLAKTE 

 Maximale oppervlakte die voor een perceel kan opgegeven worden. Dit is ook de maximale 
subsidiabele oppervlakte voor rechtstreekse steun en pijler 2-steun. 

 Gebruiksconflicten, verbetering grafische intekening of opmetingen ter plaatse werden in rekening 
gebracht 

2 AANGEGEVEN (GEWAS)OPPERVLAKTE 

 Algemeen: 
> In de verzamelaanvraag wordt een voorstel voorgedrukt voor de aangifte 2022. Het voorstel is 

gebaseerd op de aangifte/grafische intekening van de vorige campagne en de bij controle 
vastgestelde oppervlakte. 

> ‘Gebouwen’ worden aangegeven met een oppervlakte van 0 ha tenzij er productie plaatsvindt. 
> Kleine (< 100 m2) blijvende vaste constructies moeten, hoewel deze niet-subsidiabel zijn, door de 

landbouwer zelf niet worden uitgetekend. Deze kunnen wel door de administratie naar aanleiding 
van een (administratieve) controle worden uitgetekend.  

> Let wel, wanneer de totale som van al deze kleine oppervlaktes op het perceel gelijk of groter is 
dan 100 m2, moet deze totale oppervlakte in mindering gebracht worden in de aangegeven 
oppervlakte voor het betrokken perceel. 

 Aangegeven oppervlakte: 
> De grafische intekening van een perceel in de verzamelaanvraag bepaalt de aangegeven 

oppervlakte van dat perceel. Deze oppervlakte kan enkel gewijzigd worden door een correcte 
intekening aan te geven. Die correcte intekening geeft dan een correct berekende oppervlakte aan. 
De aangegeven oppervlakte van een perceel kan enkel overschreven worden als er een 
agromilieumaatregel of beheerovereenkomst op rust of een vaste teeltconstructie (serre, niet-
permanente overkapping, containerteelt of loods) op staat.  
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 Aangegeven gewasoppervlakte: 
> Voor agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten is de aangegeven oppervlakte de 

gewasoppervlakte en gelijk aan de volledig ingezaaide of beteelde oppervlakte met inbegrip van 
de oppervlakte noodzakelijk voor de gangbare teeltwerkzaamheden. 

> Voor serres, niet-permanente overkappingen, containerteelten en teelt in loods is de aangegeven 
oppervlakte de effectief beteelde gewasoppervlakte. 

> De aangegeven (gewas)oppervlakte kan nooit groter zijn dan de referentieoppervlakte. 

3 INTEKENING PERCELEN 

De intekening van het perceel wordt gewijzigd als: 
 Op het ingetekende referentieperceel meerdere gewassen worden geteeld (perceel splitsen); 
 Het perceel werd vergroot door samenvoeging of verkleind door splitsing; 
 Slechts een deel van het perceel nog in gebruik is in het kader van de landbouwactiviteiten; 
 De intekening van het perceel niet correct is; 
 Er zich blijvende vaste constructies of (som van) elementen van meer dan 100 m2 (niet-subsidiabel) op 

het perceel bevinden; 
 Het perceel de grens met het andere gewest of het buitenland overschrijdt. In dit geval moet het 

perceel gesplitst worden. 

Nieuwe percelen die u heeft overgenomen op of na 1 januari 2022, mag u niet samenvoegen met een 
perceel dat reeds in 2021 in eigen gebruik was. Beide delen moeten als apart perceel aangegeven 
worden, waarbij de overnamedatum wordt vermeld voor het nieuwe perceel. U kunt beide percelen 
niet samenvoegen omdat verkeerde rechten en plichten zouden kunnen toegekend worden aan het 
nieuwe perceel. 

Meer informatie over de intekening van percelen vindt u terug onder de ‘Help’ van het e-loket 
(www.landbouwvlaanderen.be). 

 

 

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. 
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