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Een ‘variabele’ beheerovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde minimale oppervlakte. De 
daaropvolgende 5 jaar kunt u kiezen op welke (in aanmerking komende) percelen deze variabele 
beheerovereenkomst wordt uitgevoerd om aan deze minimale oppervlakte te voldoen. 

Voor een variabele beheerovereenkomst moet u vijf jaar lang jaarlijks in de verzamelaanvraag 
aanduiden op welke percelen u dat jaar de beheerovereenkomst toepast. Dat doet u door de 
overeenkomstige bijkomende bestemming in te vullen (zie onderstaande tabel). De verzamelaanvraag 
geldt als melding van de percelen en als betalingsaanvraag. 

Tabel: De variabele beheerovereenkomsten van de VLM en de overeenkomstige codes. 

Code Variabele beheerovereenkomsten 

BW4 beheerovereenkomst waterkwaliteit 

1 MINIMALE OPPERVLAKTE 

De minimale oppervlakte is de oppervlakte waarop u als landbouwer de maatregel jaarlijks moet 
toepassen. Respecteert u deze oppervlakte niet, dan kan dit leiden tot een verlaging van de uit te 
betalen beheervergoeding en in het uiterste geval tot de terugvordering van de eerder ontvangen 
beheervergoedingen. De minimale oppervlakte werd vastgelegd in de beheerovereenkomst.  

2 MAXIMALE OPPERVLAKTE  

De maximale oppervlakte is de oppervlakte waarvoor u maximaal een vergoeding kunt krijgen voor het 
vrijwillig uitvoeren van de maatregel, uiteraard op voorwaarde dat de percelen geldig gemeld zijn. De 
maximale oppervlakte is gelijk aan 120% van de minimale oppervlakte.  

3 PERCEELSVOORWAARDEN 

 De gemelde percelen moeten het volledige kalenderjaar in gebruik zijn van de aanvrager, 
seizoenspacht is niet mogelijk. 

 Percelen gelegen in natuurreservaat of bosreservaat komen niet in aanmerking.  
 Beheerovereenkomst waterkwaliteit (‘BW4’)  
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> Enkel percelen met een laag risico hoofdteelt kunnen gemeld worden. Welke teelten in aanmerking 
komen (laag-risico-teelten) vindt u terug in de tabel ’Gewascodes’ op de webpagina ‘Tabellen’.. 

> Enkel percelen groter dan 0,3 ha kunnen gemeld worden. 
> Op alle gemelde percelen moet een laag risico nateelt worden verbouwd. Welke teelten in 

aanmerking komen vindt u in de tabel ‘Gewascodes’ 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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