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De randvoorwaarden (of ‘cross–compliance’) zijn ingevoerd bij de grote hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2005. De naleving van de randvoorwaarden is van belang 
bij de uitbetaling van alle rechtstreekse steun (basisbetaling, vergroening, jonge landbouwerstoeslag, 
premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, premie voor het produceren van 
vleeskalveren, …) en steun uit het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 
voor de agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM), de hectaresteun bio en de bebossingsmaatregelen. 
Met de randvoorwaarden beoogt Europa een marktgerichte, duurzame landbouw in overeenstemming 
met de wensen van de maatschappij en streeft ze naar een beter evenwicht tussen landbouw en milieu. 

Deze fiche verduidelijkt het belang van de randvoorwaarden voor de landbouwer. 

1 WAT ZIJN DE RANDVOORWAARDEN? 

De randvoorwaarden zorgen voor een beter evenwicht tussen landbouw en milieu. Het voldoen aan de 
randvoorwaarden is noodzakelijk om steun te verkrijgen. De verzamelaanvraag vermeldt of een perceel 
een specifieke status heeft en/of het in speciale beschermingszones ligt. Deze informatie is belangrijk in 
het kader van de randvoorwaarden. Volgens de status of ligging van een perceel zijn er immers 
specifieke voorwaarden van toepassing.  

U bent als landbouwer verantwoordelijk voor de naleving van de randvoorwaarden op elk perceel dat 
u gedurende de campagne in gebruik heeft. Echter, wanneer u een perceel overlaat aan een overnemer 
of overneemt van een overlater die geen landbouwer is die rechtstreekse steun of agromilieubetaling 
ontvangt, dan bent u gedurende de gehele campagne verantwoordelijk voor de naleving van de 
randvoorwaarden, dus ook in de periodes tijdens dewelke u het perceel niet zelf in gebruik heeft.  

De randvoorwaarden bestaan uit:  

 De beheerseisen die voortvloeien uit dertien Europese richtlijnen en verordeningen die betrekking 
hebben op volksgezondheid, diergezondheid, gezondheid van planten, milieu en dierenwelzijn;  

 De normen met betrekking tot bodem en koolstofvoorraad, de biodiversiteit, landschap 
(minimaal onderhoud) en water met het oog op het in goede landbouw- en milieuconditie houden 
van landbouwgrond. 
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2 WAAR KAN IK ALLE INFORMATIE OVER DE 
RANDVOORWAARDEN IN 2022 VINDEN? 

Alle informatie over de in het kalenderjaar 2022 na te leven beheerseisen en normen op het gebied van 
goede landbouw- en milieuconditie vindt u terug in de brochure ‘Randvoorwaarden’ op de webpagina 
'Randvoorwaarden' van het Departement Landbouw en Visserij. Ten opzichte van 2021 zijn er geen 
wijzigingen.  

3 WAT ZIJN DE GEVOLGEN WANNEER IK DE 
RANDVOORWAARDEN NIET NALEEF? 

Bij niet-naleving van de randvoorwaarden wordt de steun met een bepaald percentage verminderd. Is 
een eerste niet-naleving het gevolg van een nalatigheid van de landbouwer? Dan wordt de steun in 
principe verlaagd met 3%. Afhankelijk van de ernst, de omvang en het permanente karakter van de niet-
naleving kan dat percentage worden aangepast tot 1% of 5%. Betreft het een herhaling van een niet-
naleving binnen een periode van drie opeenvolgende jaren? Dan wordt het verlagingspercentage 
vermenigvuldigd met een factor drie, maar beperkt tot een maximum van 15%. Bij verdere herhaling 
wordt de inbreuk vanaf dan als opzettelijk beschouwd. 

Betreft het een opzettelijke niet-naleving van één van de randvoorwaarden? Dan wordt de steun in 
principe verlaagd met 20%. Afhankelijk van de ernst, de omvang of het permanente karakter van die 
opzettelijke niet-naleving kan dat verlagingspercentage worden verlaagd tot 15% of worden verhoogd 
tot maximaal 100%. 

4 WAAR VIND IK MEER INFORMATIE? 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u onder  

Informatie bij de verzamelaanvraag - 2022 per maatregel informatiefiches met de meest recente 
informatie.  

Op de webpagina 'Randvoorwaarden' vindt u de algemene brochure randvoorwaarden, een algemene 
checklist en ook de verschillende formulieren met betrekking tot erosie. 

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’ 

http://www.lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/randvoorwaarden
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-2020/informatiefiches
http://www.lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/randvoorwaarden
http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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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 fiche 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 fiche is opgenomen. 

 


