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Hoofdteelt: de teelt die op 31 mei op het perceel aanwezig is, uitgezonderd als er op deze datum geen
teelt of een grasachtige voorteelt aanwezig is, dan is het de eerstvolgende teelt die in de campagne 2021
op het perceel wordt ingezaaid. Wordt geen teelt op het perceel ingezaaid dan gebruikt u een teeltcode
voor braakliggend land (‘81’, ‘82’ of ‘89’).
Combinatieteelt: Combinatieteelt is het gelijktijdig aanwezig zijn van minstens twee hoofdteelten op het
perceel.
Voorteelt: de teelt die in 2021 geoogst/ingewerkt wordt voor het inzaaien van de hoofdteelt 2021.
Onderzaai: Onderzaai is de inzaai van een gewas ten tijde van de inzaai/aanplant van de hoofdteelt,
waarbij de teelt van de onderzaai niet het primaire teeltdoel is van het perceel en pas na de oogst van
de hoofdteelt ten volle tot ontwikkeling komt.
Eerste nateelt: de teelt die in 2021 nog ingezaaid/geplant wordt na het oogsten van de hoofdteelt.
Tweede nateelt: de teelt die in 2021 nog ingezaaid/geplant wordt na het oogsten van de eerste nateelt.

1 HOOFDTEELT
 De teelt die u aangeeft in het veld ‘hoofdteelt’ van de verzamelaanvraag is de teelt die overwegend
aanwezig is op 31 mei, behalve wanneer deze niet de primaire gebruiksdoelstelling van het perceel
weerspiegelt. In dat geval is het de teelt die de primaire doelstelling weerspiegelt, die u moet invullen
in het veld ‘hoofdteelt’. Bv. een wijngaard met veel gras wordt aangegeven als ‘wijnstokken’, niet als
‘gras’.
 De hoofdteelt is bepalend voor de betalingsrechten, de gewasdiversificatie, de agromilieumaatregelen
en andere plattelandsmaatregelen. Alle voorkomende teelten in eenzelfde kalenderjaar zijn bepalend
voor de bemestingsnormen voor het lopende productiejaar. Om een correcte bemestingsnorm te
kunnen bepalen is het belangrijk dat u de opeenvolgende teelten correct volgens bovenstaande
principes invult. Dit is ook het geval indien u het perceel enkel voor bemestingsrechten in gebruik
heeft. Daarnaast zijn de hoofd- en nateelt(en)/vanggewas bepalend om na te gaan of de verplichting
inzake het doelareaal in gebiedstype 2 en 3 gevolgd is. Het is dus belangrijk om teelten die voor of na
de hoofdteelt ingezaaid of geplant worden, ook aan te geven als voor- respectievelijk nateelt.
 De Mestbank houdt rekening met het gebruik op 1 januari en op 31 mei en met de aangifte van de
voor- en hoofdteelt, zoals gekend via de verzamelaanvraag op 30 juni. Wijzigingen na die datum van
het gebruik op 1 januari en op 31 mei en van de voor- en hoofdteelt, worden niet meer in rekening
gebracht voor de bepaling van de rechten en plichten in kader van het Mestdecreet.
 De gewascodes voor de teelten staan vermeld in de fiche ‘Teeltcodes’ (zie de webpagina ‘Tabellen’).
Deze tabel bevat zowel subsidiabele als niet-subsidiabele teelten.
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 AANDACHTSPUNT: De hoofdteelt moet u enkel in de kolom ‘hoofdteelt’ invullen, ook al blijft deze het
hele jaar op het perceel staan.
 Ook voor serres en niet-permanente overkappingen is de hoofdteelt de teelt van 31 mei. Als u
meerdere teelten tegelijkertijd verbouwt, kiest u voor combinatieteelt of de teelt die hoofdzakelijk
aanwezig is.
 De codes voor Hoofdgebouwen en Stallen en Gebouwen zijn vanaf 2021 verdwenen om plaats te
maken voor meer gedetailleerde codes voor de afzonderlijke bedrijfsgebouwen (zie fiche ‘Extra info
over teeltcodes’ op de webpagina ‘Tabellen’)
 Als u teelt:
> met behulp van een stelling, moet u de teelt op de stelling aangeven als hoofdteelt, ook al zaait u
het perceel bijvoorbeeld ook in met gras. Gras is dan niet de hoofdteelt;
> op etages, waarbij er verschillende teelten (met uitzondering van gras) aanwezig zijn per etage,
dan is de hoofdteelt de teelt met de grootste oppervlakte. U kunt er ook in deze gevallen voor
kiezen om in de kolom ‘combinatieteelt’ de bijkomende teelten op het perceel aan te kruisen. Dit
kan belangrijk zijn in het kader van de vergroening.

2 COMBINATIETEELT
 Combinatieteelt is het gelijktijdig aanwezig zijn van minstens twee hoofdteelten (braak wordt niet
beschouwd als hoofdteelt bij combinatieteelt) voor minstens 25% op het perceel.
 Onderzaai wordt niet beschouwd als combinatieteelt. Onderzaai geeft u aan als nateelt.
 De teelten zijn duidelijk onderscheidbaar als afwisselende rijen of groepen van rijen. Iedere hoofdteelt
omvat minstens 2 afzonderlijke rijen of groepen van rijen.
 De aanwezigheid van de ene hoofdteelt mag de oogst van de andere hoofdteelt niet verhinderen,
waardoor de hoofdteelten afzonderlijk en mogelijk gelijktijdig oogstbaar zijn.
 Blijvende teelten kunnen niet dienen als combinatieteelt.
 U vult de combinatieteelten in onder perceeldetail bij Teelt onder de hoofdteelt - ‘Combi
hoofdteelten’ (misschien moet men eerst klikken op ‘meer’ om de mogelijkheid terug te vinden).

3 MENGTEELT
 Een mengteelt is een teelt waarbij een zaadmengsel van verschillende gewassoorten ingezaaid is. Een
mengteelt wordt als één teelt verbouwd. Als in het zaadmengsel grassen zijn opgenomen, wordt de
teelt wel altijd als grasland beschouwd.
 In tegenstelling tot een combinatieteelt zijn de teelten bij een mengteelt niet als afzonderlijke rijen
onderscheidbaar.
 In het geval dat er op één perceel meerdere teelten tegelijk worden verbouwd, waarbij de ene teelt
bovengeschikt is aan de andere, wordt dit als een onderzaai beschouwd. In een dergelijke situatie
moet de onderzaai na de oogst van de hoofdteelt nog ten volle tot ontwikkeling komen. Het gewas
in onderzaai moet als nateelt aangegeven worden, het gewas dat bovengeschikt is aan het andere als
hoofdteelt.

pagina 2 van 4

Fiche Teelt – campagne 2021

29.01.2021

4 VOORTEELT OF NATEELT
Het is belangrijk dat u voldoende aandacht besteedt aan de opgave van een eventuele voorteelt, eerste
nateelt of tweede nateelt. Voor een correcte toekenning van de bemestingsnormen is het belangrijk om
de juiste opeenvolging van alle teelten, inclusief de voor- en nateelt(en), aan te geven als die in 2021
worden geoogst of ingezaaid. Dit vormt de basis om na te gaan of de maatregel inzake de
vanggewassen (in gebiedstypes 1, 2 en 3) en het doelareaal (in gebiedstype 2 en 3) zijn opgevolgd. Ook in
het kader van het verplicht aantal stikstofbemestingsadviezen voor groenten van groep I en II,
aardbeien in volle grond, sierteelt en boomkweek geteeld op percelen in gebiedstype 1, 2 of 3, moet u
alle voor- en/of nateelten opgeven.
Als u voor het inzaaien van de hoofdteelt nog een voorgaande teelt oogst in hetzelfde kalenderjaar
moet u deze voorteelt opgeven in het invulveld ‘code voorteelt’. Enkel wanneer u na het oogsten van
de hoofdteelt nog een teelt inzaait, moet u deze nieuwe teelt opgeven in het invulveld ‘code eerste
nateelt’.
De Mestbank houdt rekening met de aangifte van de voorteelt zoals gekend op 30 juni. De Mestbank
houdt rekening met de aangifte van de nateelt(en) en van het vanggewas zoals gekend op 31 oktober.
Wijzigingen na die respectievelijke data van de voor- en nateelt(en) en van het vanggewas worden niet
meer in rekening gebracht voor de bepaling van de rechten en plichten in kader van het mestdecreet
die voorvloeien uit die teelten.

5 OPEENVOLGING HOOFDTEELT, GROENTETEELT EN
NATEELT
Als u meerdere nateelten na elkaar teelt, kunt u dit aangeven via de verzamelaanvraag. Wordt de eerste
nateelt nog geoogst en wordt in hetzelfde jaar nog een teelt ingezaaid (bijvoorbeeld een
wintergraangewas, groenbedekker/vanggewas of groente) dan moet u in de verzamelaanvraag ook deze
tweede nateelt opgeven.

6 VERPLICHTE STIKSTOFSTALEN MET BEMESTINGSADVIES
VOOR GROENTEN, AARDBEIEN, BOOMKWEEK EN
SIERTEELT
Ook in het 6de mestactieplan zijn er nog bemestingsadviezen nodig voor groenten van groep I en van
groep II, aardbeien in volle grond, boomkweek en sierteelt. Nieuw is dat die adviezen verplicht zijn voor
percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 (dus niet in gebiedstype 0).
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Land- en tuinbouwers die groenten van groep I en II, aardbeien, boomkweek of sierteelt telen, moeten
een aantal stikstofbemestingsadviezen voor deze teelten laten opmaken en met deze adviezen rekening
houden in hun bemestingspraktijk. Het bemestingsadvies wordt opgemaakt op basis van een analyse
van het stikstofgehalte in de bodem. De bodemanalyse moet genomen worden door een erkend
laboratorium. Voor het advies kan de teler beroep doen op een erkend laboratorium, een erkend
praktijkcentrum of een erkende producentenorganisatie.
Sinds 2020 moeten deze stalen aangevraagd worden via ‘SNapp’. U vindt deze applicatie in het
Mestbankloket onder de rubriek ‘SNapp’.
Volgende gespecialiseerde productiemethoden vallen niet onder deze regelgeving: ‘SER’, ‘SGM’, ‘NPO’,
‘CON’, ‘LOO’ en ‘CIV’. In de fiche ‘Gespecialiseerde Productiemethode’ (zie webpagina ‘Perceelsaangifte’)
vindt u hier meer uitleg over de inhoud van de afkortingen.
Voor meer informatie kunt u steeds de buitendiensten van de Mestbank contacteren. Alle
contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en
andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.

7 GROENBEDEKKER VERSUS VANGGEWAS
Groenbedekkers en vanggewassen zijn nateelten.
De term groenbedekker wordt gebruikt in het kader van de vergroening als ecologisch aandachtsgebied
en de subsidiemaatregel ‘GNT’. De teelten die in aanmerking komen zijn terug te vinden in de tabel ‘Lijst
van groenbedekkers EAG’ op de fiche ‘Vergroening - ecologisch aandachtsgebied- Groenbedekker’ (op de
webpagina ‘Vergroening – ecologisch aandachtsgebied’) en in de ‘lijst van groenbedekkers die in
aanmerking komen als nateelt voor de subsidie ‘GNT’ in de fiche ‘Actie groenbedekking ‘GNT’’ (op de
webpagina ‘Perceelsaangifte’). Een groenbedekker moet ervoor zorgen dat de bodem bedekt blijft na de
oogst van de hoofdteelt tot aan de volgende werkzaamheden.
De term vanggewas komt uit het Mestdecreet en geeft aan dat deze teelten nutriënten kunnen opnemen
uit de bodem. Het 6de mestactieplan legt een aantal nieuwe verplichtingen op met betrekking tot
vanggewassen en teeltcombinaties van hoofd- en nateelt. Meer info over vanggewassen en nateelten
volgens het Mestdecreet vindt u in de fiche ‘Mestdecreet vanggewassen – Basismaatregel en Doelareaal’
op de webpagina ‘Mestbankaspecten’.
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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