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Als algemene nutsvoorzieningen worden aangelegd (Fluxys, Aquafin, NMBS, Elia, Airliquide, Fetrapi, …) op 

een deel van een perceel, waarbij het betreffende deel van het perceel tijdelijk uit landbouwgebruik is, 

hanteert het Departement Landbouw en Visserij onderstaande principes. 

1 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. 

2 MINDER DAN 3 MAANDEN UIT LANDBOUWGEBRUIK 

Indien een (deel van het) perceel minder dan 3 maanden niet in landbouwgebruik is (bv. als de sleuf 
binnen de 3 maand afgedekt is) dan gelden volgende principes: 

2.1 BASISBETALING 

U hoeft niets te doen. De perceelsintekening kan ongewijzigd blijven en er is geen gevolg voor de 
uitbetaling. 

2.2 VERGROENING 

U hoeft niets te doen. De perceelsintekening kan ongewijzigd blijven en er is geen gevolg voor de 
uitbetaling. 

Voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) worden bepaalde types niet aanvaard om te activeren. EAG 
kunnen ook enkel aanvaard worden, als deze bovendien aanwezig zijn en aan de regels voldoen zoals 
opgegeven in de fiche ‘Ecologisch aandachtsgebied’. 

Als het nodig is EAG opnieuw aan te leggen na de werken, moeten ook de heraangelegde EAG aan alle 
voorwaarden voldoen. 
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EAG Wordt aanvaard Wordt niet aanvaard 

Groenbedekking X (indien ingezaaid) - 
Stikstofbindende gewassen X (indien ingezaaid) - 

Braak 
X (indien werken buiten de 
aanhoudingsperiode) 

X (voor werken tussen 1/3 en 
31/8) 

1 m teeltvrije zone (bufferstrook) X - 

Korte-omloophout X1  - 
Boslandbouwsystemen X1 - 
Bosrand zonder productie X (indien geen braak) - 
Bosrand met productie X - 
Beboste gebieden X1 - 
Akkerrand X (indien geen braak) - 
Houtkant/heg X1 - 
Bomen in groep X1 - 
Gracht X1 - 
Poel X1 - 
Bomenrij X1 - 

2.3 PIJLER 2-STEUN 

Als landbouwer moet u altijd vóór controle ter plaatse of de eventuele aankondiging ervan, aan de 
betrokken buitendienst melden dat deze werken zullen plaatsvinden.  
 
 Indien de werken aanvatten vóór inzaai van de percelen, zult u als volgt rekening moeten houden 

met de werkzaamheden.  
> Perceelsintekening: hoeft niet aangepast te worden naar aanleiding van de werkzaamheden. 

Bijgevolg blijft de referentieoppervlakte van het perceel ongewijzigd door de werkzaamheden en 
zult u voor de totale oppervlakte betalingsrechten kunnen ontvangen.  

> Aangegeven gewasoppervlakte: hier geeft u de effectief ingezaaide oppervlakte op in de 
verzamelaanvraag. 

 Indien u door deze aanpassing niet langer voldoet aan uw minimale vereiste oppervlakte voor uw 
agromilieumaatregel, zal het Departement Landbouw en Visserij de maatregel niet uitbetalen voor de 
betreffende campagne, maar de verbintenis zal niet stopgezet worden (en dus ook niet 
teruggevorderd worden).  

 Indien de werken aanvatten na inzaai van de percelen, dan hoeft u de aangegeven oppervlakte in de 
aangifte niet meer aan te passen. 

 Indien u geen melding heeft gedaan van werken, en bij controle ter plaatse wordt vastgesteld dat 
vanwege werken niet voldaan is aan de aangegeven oppervlakte, dan zal de effectief ingezaaide 
oppervlakte opgemeten worden en zult u op de gebruikelijke manier gekort worden. 

                                              
1 Aanvaarding binnen het jaar van de aangifte. Indien het element niet meer voldoet aan de voorwaarden zal het element evenwel het jaar nadien niet meer 
gebruikt kunnen worden. 
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2.4 SAMENVATTENDE TABEL 

Als in geval van leidingen de buis in de sleuf is gelegd en met aarde werd bedekt, wordt het 
landbouwgebruik in de werfzone door het Departement Landbouw en Visserij als ‘hernomen’ 
beschouwd (ook al ligt de teelaarde mogelijk nog tijdelijk gestapeld). 

Staat van de werken Perceelsintekening aanpassen 
Aangegeven gewasoppervlakte 

aanpassen? 

Werken zichtbaar aangevat VOOR 
inzaai 
(bv. teelaarde gestapeld of 
rijplaten gelegd) 

neen 

 Indien agromilieumaatregel 
op perceel: 
Aangegeven oppervlakte = 
effectief ingezaaide 
oppervlakte 

 Indien GEEN 
agromilieumaatregel op 
perceel: 
Aangegeven oppervlakte = 
referentie oppervlakte 

Werken nog NIET zichtbaar 
aangevat VOOR inzaai 

neen 

 Indien agromilieumaatregel 
op perceel: 
Aangegeven oppervlakte = 
effectief ingezaaide 
oppervlakte voor start 
werken. Deze oppervlakte 
wordt niet meer aangepast 
na de start van de 
werkzaamheden. Start van de 
werken wordt onverwijld 
gemeld aan de buitendienst 
van het Departement 
Landbouw en Visserij 

 Indien GEEN 
agromilieumaatregel op 
perceel: 
Aangegeven oppervlakte = 
referentie oppervlakte 

3 MEER INFORMATIE 

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://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 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. 

 


