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Binnen de landbouwwetgeving is de landbouwer vrij om zijn perceel ter beschikking te stellen als
kampplaats. Geïnteresseerde landbouwbedrijven kunnen hiervoor terecht op de
website www.soszomerkamp.be. Let wel, naast de landbouwwetgeving zal de inrichter van de activiteit
ook rekening moeten houden met andere geldende wetgevingen die gecorreleerd zijn aan de nietlandbouwactiviteit.
Als jeugdbewegingen kamperen op een deel van een perceel of er vinden tijdelijke nietlandbouwactiviteiten plaats op een deel van een perceel, hanteert het Departement Landbouw en
Visserij onderstaande principes in het kader van de subsidiabiliteit van de percelen.

1 MINDER DAN 3 MAANDEN UIT LANDBOUWGEBRUIK
Indien een (deel van het) perceel minder dan 3 maanden niet in landbouwgebruik is dan gelden de
volgende principes:

1.1

BASISBETALING EN VERGROENING

De landbouwer hoeft niets te doen. De aangifte in de verzamelaanvraag kan ongewijzigd blijven en er is
geen gevolg voor de uitbetaling van de basisbetaling.

1.2 PIJLER 2-STEUN
Voor de agromilieu- en klimaatmaatregelen moet de landbouwer zich wel bewust zijn van het feit dat de
voorwaarden die hij aangegaan is bij het sluiten van de verbintenis van kracht blijven.
Zo moet hij bijvoorbeeld de aanhoudperiode of de voldoende aanwezigheid van klaver in de graszode
kunnen blijven garanderen. Als dit het geval is, moet de aangifte niet gewijzigd worden. Wanneer de
landbouwer niet meer kan voldoen aan één van de voorwaarden van zijn aangegane verbintenis moet
de landbouwer de verzamelaanvraag aanpassen door deze premieaanvraag van het perceel te schrappen.
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www.vlaanderen.be/landbouw

2 MEER DAN 3 MAANDEN UIT LANDBOUWGEBRUIK
Als een (deel van het) perceel meer dan 3 maanden niet in landbouwgebruik is of als een deel van het
perceel in het kalenderjaar definitief uit landbouwgebruik gaat, moet dit deel afgesplitst worden van het
perceel en aangegeven worden als niet-subsidiabel. Het deel komt niet in aanmerking voor premies.

3 MEER INFORMATIE
Voor bijkomende informatie omtrent de subsidiabiliteit van percelen 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 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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