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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. 

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.  

Alle informatie over de randvoorwaarden vindt u terug in de algemene brochure ‘Randvoorwaarden’ 
op de webpagina 'Randvoorwaarden'. 

2 WELKE INFORMATIE VIND IK TERUG OP DE 
VERZAMELAANVRAAG OF HET E-LOKET? 

In de verzamelaanvraag, op de fotoplannen en het e-loket vindt u voor uw bedrijf of voor uw 
individuele percelen heel wat informatie terug die belangrijk is in het kader van de randvoorwaarden. 
Het gaat onder meer over: 

 De ligging van uw percelen in Speciale Beschermingszones (Natura 2000); 

 De ligging van waterlopen op of in de omgeving van uw percelen; 
Op de fotoplannen wordt bovenop de waterlopen informatie voorgedrukt i.v.m. de bevaarbare 
waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie (lijnobjecten).  

http://www.lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/randvoorwaarden
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Tot 5 meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van deze waterlopen is het verboden 
meststoffen op of in de bodem te brengen (met uitzondering van bemesting, door rechtstreekse 
uitscheiding). In VEN-gebieden en bij hellingen bedraagt de bemestingsvrije zone 10 meter. Daar waar de 
lijnobjecten van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) binnen een waterloop van het Grootschalig 
Referentiebestand (GRB) vallen (aangeduid als een veelhoek), geldt de grens van het GRB als ‘bovenste 
rand van het talud’.  

Voor het gebruik van water uit deze VHA-waterlopen voor bevloeiingsdoeleinden gelden er bepaalde 
vergunningsprocedures. Meer info vindt u in de brochure ‘Randvoorwaarden’ op de webpagina 

'Randvoorwaarden'.  

Langs de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde 
categorie, moet u eveneens in het kader van de randvoorwaarden een gewasbeschermingsmiddelvrije 
zone van 1 meter respecteren. 

 De aanduiding van de status erosiegevoeligheid van uw percelen.: 

Het bestrijden van bodemerosie is één van de na te leven normen voor het in goede landbouw- en 
milieuconditie houden van landbouwgrond. De erosieverplichtingen zijn sinds 2016 grondig gewijzigd. 
Deze erosiebestrijdingsmaatregelen moeten er voor zorgen dat betekenisvolle afspoeling van water en 
bodemdeeltjes van het perceel voorkomen en/of beperkt wordt. 

De beschikbare gegevens in verband met de erosiegevoeligheid van een bepaald perceel vindt u terug in 
de verzamelaanvraag. Dit geeft u al een indicatie over waar u mogelijke erosiebestrijdingsmaatregelen 
moet of kan nemen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de erosiegevoeligheidsklassen die in de 
verzamelaanvraag worden gebruikt, overeenkomstig de indeling die de Afdeling Vlaams Planbureau 
voor Omgeving van het Departement Omgeving gebruikt en de kleur op de erosiekaart. 

Tabel: Erosieklassen overeenkomstig aanduiding en inkleuring erosiekaarten 

Inkleuring erosiekaart Erosiegevoeligheidsklasse 

Paars Zeer hoog 

Rood Hoog 

Oranje Medium 

Geel Laag 

Andere Andere erosiegerelateerde gronden 

 Overlap van de erosiemaatregel met beheerovereenkomsten VLM  

Bepaalde strookvormige vaste beheerovereenkomsten kunnen samenvallen met de wijze waarop u uw 
verplichtingen ten gevolge van de nieuwe randvoorwaarden erosie wenst in te vullen. 

De Vlaamse overheid mag via een beheerovereenkomst nooit verplichtingen uit de randvoorwaarden 
vergoeden. U zal daarom moeten aangeven of uw beheerovereenkomst overlapt met een maatregel die 
u neemt om te voldoen aan de randvoorwaarden erosie. 

U zal een blokkerende opmerking krijgen op het e-loket voor de percelen waarvoor u deze aanduiding 
moet maken. Dit kan u doen aan de hand van de gespecialiseerde productiemethode ‘ERVJ’ (wordt 
gebruikt voor randvoorwaarden erosie) of ‘ERVN’ (wordt niet gebruikt voor randvoorwaarden erosie). 

http://www.lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/randvoorwaarden
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Hierdoor meldt u of de beheerovereenkomst respectievelijk wel (ERVJ) of niet (ERVN) samenvalt met een 
erosiemaatregel in het kader van de randvoorwaarden.  

Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u terug op de webpagina VLM beheerovereenkomsten in de 
verzamelaanvraag. 

 Het vereiste aantal analyseresultaten koolstofgehalte (C) en zuurtegraad (pH) 

Afhankelijk van uw totaal areaal landbouwgrond exclusief grasland, permanente bedekking en 
gespecialiseerde productiemethodes moet u per begonnen schijf van vijf hectare minstens één geldig 
analyseresultaat kunnen voorleggen van een perceel dat geen grasland is of dat geen permanente 
bedekking heeft. 

Bij de bepaling van het aantal vereiste analyseresultaten worden de erosiegevoelige teelten met codes 
WT (teelten ingezaaid voor 1 januari) en ZT (teelten ingezaaid na 1 januari) op deze percelen in rekening 
gebracht. Teelten uit de categorie JT (jaarronde bedekking) en MT (meerjarige teelten) tellen niet mee 
voor het bepalen van het aantal analyseresultaten. 

Het vereiste minimumaantal geldige analyses wordt bijkomend begrensd door het aantal door u 
aangegeven percelen landbouwgrond die geen grasland zijn, geen permanente bedekking of geen 
speciale productiemethode hebben. Elk analyseresultaat is vijf jaar geldig. 

Voor sommige percelen kunt u bijkomende informatie opgeven over de teelttechniek of de 
teeltomstandigheden. Deze info voegt u toe onder het veld ‘Gespecialiseerde productiemethode’. 
Hieronder vindt u een overzicht van de op te geven mogelijkheden: 
 AKR: akkerrand; 
 BGG: blijvend grasland gescheurd; 
 BL: boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 (vrijstelling kapvergunning); 
 SER: serres met teelt in volle grond; 
 SGM: serres met teelt op groeimedium; 
 NPO: niet-permanent overkapte teelt op groeimedium; 
 CON: teelt op groeimedium in open lucht (bv. containervelden); 
 CIV: teelt in containers op/in volle grond (bv. chrysanten); 
 LOO: loods (voor plantaardige productie, bv. witloof); 
 MAA: maaien met afvoer; 
 NE: niet productieve investering voor verminderen van erosie; 
 NL: niet productieve investering voor aanleg van kleine landschapselementen; 
 NTV: nateelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium); 
 NW: niet productieve investering voor kleinschalige waterinfrastructuur; 
 PLA: niet permanent overkapte vollegrondsteelt (plastiek); 
 VNTV: voorteelt en nateelt in volle grond (bijhoofdteelt op groeimedium); 
 VTV: voorteelt in volle grond (bij hoofdteelt op groeimedium): 
 ERVJ: wordt gebruikt voor randvoorwaarden erosie; 
 ERVN: wordt niet gebruikt voor randvoorwaarden erosie. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vlm-beheerovereenkomsten-de-verzamelaanvraag
http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vlm-beheerovereenkomsten-de-verzamelaanvraag
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3 WAAR VIND IK MEER INFORMATIE? 

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u onder Informatie bij de verzamelaanvraag 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’ 

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. 

 

http://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

