
DEPARTEMENT  
LANDBOUW & VISSERIJ 

 www.vlaanderen.be/landbouw 

VASTE BEHEEROVEREENKOMSTEN VLM  

Campagne 2022 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Een ‘vaste’ beheerovereenkomst geldt voor een welbepaalde plaats en oppervlakte. Elk beheerobject uit 
de beheerovereenkomst stemt overeen met één perceel. 
Voor een vaste beheerovereenkomst moet u jaarlijks (gedurende de looptijd) het perceel aangeven 
waarop de overeenkomst werd gesloten. De perceelsgegevens worden waar mogelijk al voor ingevuld 
door de administratie en moet u controleren en eventueel aanvullen (zie onderstaande tabel). 

Tabel: De vaste beheerovereenkomsten van de VLM met startdatum 1 januari 2018, 2019, 2020, 2021 of 
2022 en de overeenkomstige codes. 

Code Vaste beheerovereenkomsten 

BB31 Ontwikkeling soortenrijk grasland 

BB32 Instandhouding soortenrijk grasland 

BS38 Aanleg en onderhoud bloemenstrook 

ER32 Aanleg en onderhoud strategisch grasland 

FBG31 Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum  

FBG32 Faunabeheer grasland beweiden 20 mei 

FBG33 Faunabeheer grasland standweide 15 juni 

FBG34 Faunabeheer grasland kuikenweide 

FBA35 Faunabeheer akkerland voedselgewas of faunabeheer akkerland wisselteelt 

KLE34 Onderhoud houtkant 

KLE37 Onderhoud houtkant (50% afzetten) 

KLE38 Onderhoud houtkant (25% afzetten) 

KLE36 Omvormingsbeheer houtkant 

KLE39 Onderhoud houtsingel 

RB31 Aanleg en onderhoud grasstrook 

RB32 Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni 

RB33 Aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni 

RB34 Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook 

RB35 Onderhoud gemengde grasstrook 
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Code Vaste beheerovereenkomsten 

RB36 Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus 

RB37 Onderhoud gemengde grasstrook plus 

SBP31 Aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker  

SBP32 Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker 

SBP33 Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster 

1 BOTANISCH BEHEER (‘BB’) 

Percelen met een beheerpakket ‘Ontwikkeling soortenrijk grasland’ of ‘Instandhouding soortenrijk 
grasland’, worden in de verzamelaanvraag aangeduid met de bijkomende bestemming ‘BB’ en het 
bijhorende nummer. 

2 BLOEMENSTROOK (‘BS’) 

Bloemenstroken met een beheerpakket ‘Aanleg en onderhoud bloemenstrook’ worden in de 
verzamelaanvraag ingetekend als een afzonderlijk perceel met de bijkomende bestemming ‘BS38’. 

3 EROSIEBESTRIJDING (‘ER’) 

 De percelen met beheerpakket ‘Aanleg en onderhoud strategisch grasland’ worden gemarkeerd met 
de bijkomende bestemming ‘ER32’. Voor de percelen die potentieel in aanmerking komen voor een 
beheerpakket ‘Aanleg en onderhoud strategisch grasland’ vindt u bij de perceelsinformatie de 
vermelding ‘SG’ (strategisch grasland). 

 Beheerovereenkomsten voor erosiedammen zijn enkel opgenomen bij de bedrijfsinformatie in de 
verzamelaanvraag (‘ER’), maar niet als apart perceel. De bedrijfsinformatie kan geraadpleegd worden 
op het voorbereidingsformulier van de verzamelaanvraag boven de percelentabel of via ‘Agromilieu- 
en PDPO-maatregelen’ in de verzamelaanvraag op e-loket. 

4 FAUNABEHEER (‘FB’) 

De percelen waarop een beheerpakket ‘Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum’, ‘Faunabeheer 
grasland beweiden 20 mei’, ‘Faunabeheer grasland standweide 15 juni’, ‘Faunabeheer grasland 
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kuikenweide’ of ‘Faunabeheer akkerland voedselgewas’ of ‘Faunabeheer akkerland wisselteelt’ van 
toepassing is, zijn in de verzamelaanvraag voorzien van de bijkomende bestemming ‘FB’ en het 
bijhorende nummer. 

5 KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (‘KLE’) 

 Houtkanten en houtsingels worden als apart perceel ingetekend in de verzamelaanvraag en krijgen 
de bijkomende bestemming ‘KLE’ en het bijhorende nummer indien er een beheerpakket ‘Onderhoud 
houtkant’, ‘Onderhoud houtsingel’ of ‘Omvormingsbeheer houtkant’ op rust. 

 De hagen, kaphagen, heggen, en knotbomenrijen onder beheerovereenkomst zijn enkel opgenomen 
bij de bedrijfsinformatie in de verzamelaanvraag (‘KLE’), maar niet als apart perceel. De 
bedrijfsinformatie kan geraadpleegd worden op het voorbereidingsformulier van de 
verzamelaanvraag boven de percelentabel of via ‘Agromilieu- en PDPO-maatregelen’ in de 
verzamelaanvraag op e-loket. 

6 RANDENBEHEER (‘RB’) 

Onder randenbeheer vallen bufferstroken, erosiestroken, faunastroken en vluchtstroken met de 
beheerpakketten ‘Aanleg en onderhoud grasstrook’, ‘Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni’, ‘Aanleg en 
onderhoud vluchtstrook 22 juni’, ‘Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook’, ‘Onderhoud gemengde 
grasstrook’, ‘Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus’ en ‘Onderhoud gemengde grasstrook plus’. 
Randen worden in de verzamelaanvraag als aparte percelen ingetekend, en aangeduid met de 
bijkomende bestemming ‘RB’ en het bijhorende nummer.  

7 RANDENBEHEER IN HET KADER VAN DE GOEDGEKEURDE 
SOORTENBESCHERMINGSPLANNEN (‘SBP’) 

De percelen waarop een beheerpakket ‘Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker’, ‘Aanleg 
en onderhoud luzernestrook vogelakker’ of ‘Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster’ van 
toepassing is, zijn in de verzamelaanvraag gemarkeerd met de bijkomende bestemming ‘SBP’. Deze 
beheerpakketten richten zich op de bescherming van de grauwe kiekendief en de wilde hamster in 
uitvoering van de soortenbeschermingsplannen voor Natura 2000 soorten. 
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8 AANGIFTE VASTE BEHEEROVEREENKOMSTEN 

 Controleer of elke vaste beheerovereenkomst als apart perceel is ingetekend en de bijkomende 
bestemming vooraf ingevuld is. Indien dit niet het geval is, moet u voor vaste beheerovereenkomsten 
die niet op een volledig perceel worden toegepast, de registratie aanpassen. Teken het beheerobject 
in als apart perceel volgens de ligging zoals bepaald in uw beheerovereenkomst. 

 Controleer of de perceelsoppervlakte overeenstemt met de oppervlakte uit de beheerovereenkomst. 
 De ligging of oppervlakte van een overeenkomst kunt u niet wijzigen via de verzamelaanvraag. Neem 

daarvoor contact op met de regionale afdeling van de VLM. 

9 GESPECIALISEERDE PRODUCTIEMETHODE ‘ERVJ’ EN 
‘ERVN’ 

Op paarse (zeer hoog erosiegevoelige) en rode (hoog erosiegevoelige) percelen moeten maatregelen 
genomen worden om erosie tegen te gaan (zie webpagina ‘Randvoorwaarden’). Wanneer een vaste 
beheerovereenkomst samenvalt met deze erosiemaatregelen, wordt de vergoeding van de 
beheerovereenkomst voor de overlappende oppervlakte en de overlappende voorwaarden verlaagd.  
 Indien u op een paars perceel verplicht bent om maatregelen te nemen binnen het keuzepakket 

‘Bufferstrook’, of indien u op een rood perceel kiest om maatregelen te nemen binnen het 
keuzepakket bufferstrook, dan is er een overlap mogelijk met volgende vaste beheerovereenkomsten: 
> Percelen met code ‘RB’: randenbeheer. 

 Deze beheerovereenkomsten overlappen met de maatregelen binnen het keuzepakket ‘Bufferstrook’ 
indien ze zich onderaan het paarse of rode perceel situeren en hierdoor erosie bestrijden. 

 Indien één van bovenstaande vaste beheerovereenkomsten overlappen met de randvoorwaarden 
erosie, moet u dit aangeven in uw verzamelaanvraag via de gespecialiseerde productiemethode 
‘ERVJ’. U moet de gespecialiseerde productiemethode ‘ERVJ’ aan te geven bij elk vaste 
beheerovereenkomst die u inzet in het kader van de randvoorwaarden erosie.  

 Indien de vaste beheerovereenkomst niet overlapt met de randvoorwaarden erosie, zult u de 
gespecialiseerde productiemethode ‘ERVN’ moeten aangeven.  

 Voor de vaste beheerovereenkomsten die u aangeeft met ‘ERVJ’, zal de vergoeding verlaagd worden. 
Er mag via beheerovereenkomsten immers nooit vergoed worden voor verplichtingen uit de 
randvoorwaarden. Uw beheervergoeding zal verlaagd worden met 1047 EUR/ha. Deze verlaagde 
betaling geldt niet noodzakelijk voor uw volledige contractoppervlakte, maar enkel voor een breedte 
van 9 m. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/3443
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10 INDIENINGSDATUM VOOR VASTE 
BEHEEROVEREENKOMSTEN 

Beheerders met vaste beheerovereenkomsten moeten de verzamelaanvraag tegen uiterlijk 30 april 2022 
indienen. Registratie van percelen met een vaste beheerovereenkomst is slechts mogelijk tot uiterlijk 
31 mei 2022, en dus niet tot 31 oktober. 
 

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. 


